
1 

 

100 jaar Oktoberrevolutie 

Beste, 

In 2017 herdachten we de 100
e
 verjaardag van de Oktoberrevolutie. Voor de SAP en het Ernest 

Mandel Fonds blijft het belangrijk lessen te trekken uit deze revolutie, de eerste keer in de 

geschiedenis dat de arbeidersklasse de macht greep in een land.  

Met aandacht voor de successen maar ook voor de vergissingen en fouten. Met aandacht voor de 

internationale impact van de revolutie maar ook zonder haar uiteindelijke tragische isolement uit het 

oog te verliezen. Vanuit een kritisch en revolutionair marxisme dat de bijdragen van de 

bolsjevieken niet ontkent of minimaliseert, maar ook de latere stalinistische ontaarding van het 

revolutionaire proces onderkent. Zonder dogma’s en taboes.  

De artikelen in dit dossier verschenen afgelopen jaar op onze website. Reacties en bijdragen zijn 

steeds welkom via info@sap-rood.org. 

Solidaire en antikapitalistische groeten, 

De mensen van de SAP 
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Petrograd op 8 maart 1917: “Het volk wil de val van het regime!” 

Door Jean Batou  

 

 

 

Ter gelegenheid van deze honderdste verjaardag van de Februarirevolutie schreef Jean Batou 

(SolidaritéS, Zwitserland) een artikel voor La Gauche, ons tijdschrift in Franstalig België. We 

brengen hier een herwerkte vertaling van dit artikel met twee inhoudelijke commentaren van de 

vertaler: een eerste over het vraagstuk van organisatie en spontaneïteit in de Februarirevolutie en 

een tweede over het ontstaan, de rol en de evolutie van de sovjets. (redactie SAP-Rood) 

Actie zonder bevelen en ongehoorzaamheid tegenover bevelen… 

De Russische Revolutie wordt ontketend door de spontane betogingen en stakingen in de 

arbeiderswijken van Petrograd ter gelegenheid van de “Internationale Dag van de Vrouw” op 8 

maart 1917 (23 februari volgens de juliaanse kalender). Vandaag, 100 jaar later, is de 110de editie 

van de inmiddels “Internationale Vrouwendag” nog steeds een moment van feministische 

mobilisatie met dit jaar als erg strijdbare invulling een internationale vrouwenstaking. (1) 

In de dagen ervoor bereiden de sociaaldemocratische kringen gerichte acties (bijeenkomsten, 

toespraken, flyers, werkonderbrekingen) voor te midden van een klimaat van oorlog, vrieskou en 

eindeloze wachtrijen voor bakkerijen. Niemand heeft een echte staking, laat staan een opstand, in 

gedachten. De leiders van de bolsjewieken geloven niet in het ontstaan van een beweging van 

belang. Nochtans zou een dag later ’s middags dit gebeuren: een immense menigte vrouwen trekt 

naar het stadscentrum nadat de textielarbeidsters van Vyborg (ten noordoosten van de hoofdstad) 

hun werkplaatsen in de ochtend verlaten en de solidariteit van de metaalarbeiders inroepen. Op dat 

moment kunnen de militanten van de arbeiderspartijen niet anders dan de stakingsbeweging – die in 

sneltempo meer dan 100.000 werknemers en werkneemsters in beweging zou brengen – te steunen. 

Maar hoe reageert de politie en het leger op een dergelijke mobilisatie, bovendien in oorlogstijd?  

Enkele rode vlaggen worden tevoorschijn gehaald terwijl de vrouwen zich richting Doema 

(raadgevende vergadering) begeven om brood te eisen. De dag erna bevindt de helft van de 

http://archief.sap-rood.org/wp-content/uploads/2017/03/Februarirevolutie-1-e1488862218823.jpg
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arbeid(st)ers zich in staking en worden bijeenkomsten gehouden voor de fabrieken alvorens naar het 

centrum te trekken met als slogan’s “Weg met de aristocratie!”, “Weg met de oorlog!”.  

Orlando Figes (De Russische Revolutie, 1996) schrijft hierover: “De mobilisatie had het uiterlijk 

van een leger uitgehongerde arbeiders op weg naar de oorlog”. De menigte valt de wijken binnen, 

maakt schroot van de politieversperringen en gaat de confrontatie aan met de gendarmes. De 

machthebbers wachten tot 10 maart om de politie te bevelen om te schieten, terwijl de staking zich 

op dat moment veralgemeent. De menigte verweert zich stevig, maar zoekt vooral de verbroedering 

met het leger op: “Stoutmoediger dan de mannen dringen zij [de vrouwen] op tegen de rij soldaten, 

grijpen met de handen naar de geweren, smeken, bevelen bijna: “Wend uw bajonetten af, sluit U bij 

ons aan!”” (Trotsky, Geschiedenis van de Russische Revolutie, 1930).  

Diezelfde dag verstuurt de tsaar een telegram naar de bevelhebber ter plaatse met de vraag om 

komaf te maken met de onrusten. Het leger moet een keuze maken: terwijl de hoofdstad over 3.500 

politiemensen beschikt, telt het garnizoen 150.000 mannen. Het gaat om reservebataljons die 

wachten om opnieuw naar het front gestuurd te worden. Zondag 11 maart (26 februari), een zachte 

lentedag, is beslissend: vanuit de buitenwijken stroomt een mensenmassa naar het centrum. De door 

de politie gesloten bruggen worden omzeild door de Neva over het ijs over te steken. De schoten 

zijn steeds raker en het aantal gewonden en doden neemt toe. Wat zal het garnizoen van Petrograd 

doen? In de namiddag nemen Kozakken een boeket rode rozen (symbool van vrede en revolutie) in 

ontvangst van een jong meisje die uit de rangen van de betogers en betoogsters was getreden. Elders 

grijpt het leger in aan de kant van de bevolking en tegen de politie. ’s Avonds slaat een eenheid aan 

het muiten uit protest tegen de afslachting van de menigte. Over dat moment schrijft Trotsky: “De 

nieuwe machtsverhouding drong zich op geheimzinnige wijze in het bewustzijn van de arbeiders en 

soldaten”.  

De onverwachte opstand 

Maandag 12 maart, in het zog van de algemene staking en de betogingen, is het uur van de 

gewapende opstand aangebroken, zelfs al zagen de partijen – met inbegrip van de bolsjewieken – 

het moment niet aankomen. Voor de kazernes trotseren de arbeiders het spervuur van de 

machinegeweren. Maar hoe kunnen andere wapens worden verkregen dan de revolvers die van de 

politie werden buit gemaakt? Het lot van de revolutie staat of valt met de deelname van de moujiks 

(boeren) in uniform… ’s Ochtends slaat de ene na de andere kazerne aan het muiten. Er is geen weg 

meer terug. Onderofficieren met democratische sympathieën en arbeiders nemen de leiding van de 

operaties. 

De revolutionaire socialistische sergeant Fedor Linde ziet hoe een jong meisje verpletterd wordt 

door een kozakkenpaard: “Ze schreewde. Het is haar onmenselijke, doordringende geschreeuw dat 

iets in me los maakte. Ik sprong op de tafel en riep luid: Vrienden! Vrienden! Leve de revolutie! Te 

wapen! Te wapen, ze doden onschuldigen: onze broeders en zusters (…) Later zei men dat iets in 

mijn stem mijn oproep onweerstaanbaar maakte… Ze volgden zonder te begrijpen… Allen hebben 

ze me vervoegd in de aanval tegen de kozakken en de politie. We hebben er een aantal gedood. De 

anderen besloten zich terug te trekken…” (geciteerd door Figes) 

De strijd is intens en sommige eenheden weigeren te plooien. Nochtans slagen de muiters erin om 

het arsenaal buit te maken en wagens op te vorderen, tot en met de Rolls-Royse van een 

groothertog. “Het was de eerste revolutie op wielen”, schreef Gorki, waarbij de auto’s, uitgerust met 

bajonetten, leken op “enorme gek geworden egels”. De hele burgerbevolking plaatst zich tegenover 

het repressie-apparaat. Politiecommissariaten, gevangenissen en rechtbanken worden belaagd. De 

lichaamstaal verandert: soldaten dragen hun kepie omgekeerd en hun tenue zonder knopen; 

vrouwen kleden zich als mannen, “alsof het omkeren van de seksuele dress-codes een omkering van 
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de sociale orde met zich teweeg brengt”; er wordt geflirt, gekust en zelfs gevreeën in de straten 

(Figes). 

Eens de nacht gevallen, kan een balans van het aantal doden worden opgemaakt: zeker 1.500 (veel 

meer dan in de Oktoberrevolutie). Maar de revolutie is genesteld in het Taurisch Paleis, zetel van de 

Doema die weldra de Sovjet en de Voorlopige Regering onderdak zou verschaffen. De rest van het 

land volgt de koers van Petrograd zonder confrontaties, met enkele dagen achterstand in de grote 

steden en enkele weken in de meer afgelegen territoria. De Februari – revolutie werd gestart door 

werkonderbrekingen en betogingen van vrouwen en triomfeerde dankzij een algemene staking en 

een opstand die in extremis door een muiterij van het garnizoen werd ondersteund. Wat wilde ze? 

Brood, rechten voor het volk en een snel einde van de oorlog. Geen enkele partij had de 

gebeurtenissen geleid, en al zeker niet vooraf georganiseerd.  

De “paradox van februari” 

Aan wie zouden de overwinnende opstandelingen echter hun macht overdragen? Aan de 

socialistische leiders die geen enkele rol van belang hadden gespeeld in de revolutie, en die een 

“voorlopig uitvoerend comité van de raad van afgevaardigden van de arbeiders” op poten zouden 

zetten, bestaande uit 50 leden onder wie geen enkele fabrieksarbeider. Feit is dat ze niet van plan 

waren om zelf de macht in handen te nemen. Vanuit een enge “marxistische” visie waren ze van 

oordeel dat enkel de zakenburgerij in staat was om in een “achtergesteld” land als Rusland de macht 

uit te oefenen. De macht zou best overgedragen worden aan een groep liberale verkozenen van de 

Doema die een grondwettelijke monarchie voorstaan. Deze laatste zou een Voorlopige Regering 

vormen met de steun van de Sovjet, met als voorwaarde het garanderen van een democratische 

orde. Trotsky noemde dit de “paradox van februari”. 

Enkel de opeenvolgende troonafzettingen van Nicolaas II – onder druk van de legerleiding – en 

vervolgens van zijn broer Michaël – onder druk van het volk – dwongen de nieuwe leiders van het 

land om de keuze van nieuwe instellingen over te hevelen aan een toekomstige constituante. Noch 

van een landhervorming, noch van het einde van de oorlog (dat men vanaf dan een “defensief” 

noemt) zou in de nabije toekomst werk worden gemaakt. 

De gebeurtenissen van 8 tot 12 maart 1917 in Petrograd zijn niet revolutionair omdat ze werden 

geleid door een revolutionaire leiding (dit was duidelijk niet het geval), maar wel omdat ze een 

levendige illustratie zijn van het “veroveren van de macht door de massa’s om hun eigen lot te 

bepalen » (Trotsky). Op vergelijkbare wijze vormde de omverwerping van de dictaturen van Ben 

Ali en Moebarak door de Tunesische en Egyptische massa’s 6 jaar geleden het begin van een 

revolutionair proces… We stelden echter eveneens vast dat, eens een revolutie op gang gebracht, de 

uitkomst ervan van verschillende omstandigheden afhangt. De belangrijkste factor is wellicht die 

van de politieke krachten die de leiding nemen, evenals hun politiek programma, zoals zo goed 

aangetoond werd door het Rusland van april tot oktober 1917, maar eveneens (voorlopig) in het 

negatieve door de Arabische regio sinds 2010. 

Commentaar 1: Organisatie en spontaneïteit in de Februarirevolutie 

Batou legt in zijn artikel erg de nadruk op de spontane ontketening van de Februarirevolutie. Daar 

zijn alle historici het echter niet mee eens. In 1997 publiceerde James D. White een invloedrijk 

artikel met als titel The Russian Revolution of February 1917: The question of organisation and 

spontaneity waarin hij de dichotomie tussen de spontane Februarirevolutie en de georganiseerde 

Oktoberrevolutie sterk nuanceert. Hij toont aan hoe de omverwerping van het tsarisme vanuit twee 

verschillende hoeken werd voorbereid: aan de ene kant door liberale politici en aan de andere kant 

door georganiseerde arbeiders. De liberale oppositie vond dat het bewind van Nicolaas te zwak was 

om de oorlog te winnen, vreesde voor een volksopstand en stuurde daarom aan op een 

“paleisrevolutie”. Er werd gepland om de tsaar op zijn gepantserde trein te ontvoeren en hem te 
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verplichten om troonsafstand te doen ten voordele van zijn broer Michaël. De coup moest 

plaatsvinden in maart 1917, maar de Februarirevolutie stak hier een stokje voor. 

Aan de andere kant vinden we een groep fabrieksarbeiders die ervaring opdeden in de Revolutie 

van 1905 en een nieuwe revolutie voorbereidden. Tijdens de Eerste Wereldoorlog stonden de 

vrienden Vasily Kayurov, Ivan Chagurin en Dmitry Pavlov aan het hoofd van het districtscomité 

van Vyborg (arbeiderswijk van Petrograd) van de bolsjewieke partij. Ze voerden een eigen koers 

binnen de partij en weigerden orders op te volgen van andere instanties. Begin 1917 heerste er 

onder de bolsjewieken van Petrograd wel eensgezindheid over het organiseren van mobilisaties in 

het voorjaar tegen de tsaar en de oorlog: op de verjaardag van Bloedige Zondag van 1905, op de 

Internationale Dag van de Werkende Vrouw en op de Dag van de Arbeid. Op deze laatste afspraak 

zouden de massa’s van Petrograd de doodsteek moeten geven aan het tsarenregime. 

Kayurov en zijn kompanen zagen echter hoe de betoging van 23 februari (8 maart in de 

gregoriaanse kalender) een groot succes werd en een dag later een fenomenale uitbreiding kende, 

zoals in het artikel van Batou wordt beschreven. Op 25 februari willen Kayurov, Chugurin en 

Pavlov gevechtsafdelingen vormen zoals ze in de Revolutie van 1905 hadden gedaan, maar 

bolsjewiekenleider Alexander Shlyapnikov verzette zich hiertegen om een gewapende confrontatie 

tussen revolutionairen en soldaten te vermijden. Op 26 februari ontkwamen Kayurov en zijn 

mannen aan de vele arrestaties van die dag en op 27 februari organiseerden ze aanvallen op een 

arsenaal om wapens buit te maken, op gevangenissen om revolutionairen te bevrijden en op 

politiecommissariaten. In het licht van de gebeurtenissen kozen de soldaten van Petrograd kant en 

schaarden zich achter de revolutie. De Mensjewieken hadden niet deelgenomen aan de gevechten, 

maar haastten zich nu wel naar de Doema om er de sovjet van Petrograd op te starten. Het comité 

van Vyborg wilde echter hun leiding van de revolutie niet uit handen geven en deden een poging 

om een sovjet te vormen in Vyborg, maar tevergeefs: de massa’s vloeiden samen richting de sovjet 

van Petrograd. 

Ondanks het bestaan en de beschikbaarheid van de memoires van leiders van het comité van 

Vyborg, houdt een groot deel van de geschiedschrijving over de Russische Revolutie echter 

helemaal geen rekening met hun bestaan en ondernemingen. White besluit nochtans zijn artikel dat 

“the overthrow of tsarism was widely anticipated both by the liberals and by the organised workers, 

and both of these groups had in its own way planned and prepared the event. It was mainly the 

precise timing of the February days that took those involved by surprise. Nobody had foreseen that 

the demonstration on 23 February would gather momentum in the manner it did, and that it would 

bring with it the defection of the troops from the government side”. 

White reikt zelf een dubbele verklaring aan voor deze discrepantie. Aan de ene kant zijn er de 

invloedrijke memoires van Kerensky en Sukhanov wiens persoonlijke inbreng in de 

Februarirevolutie pas aanvatte met de vorming van de sovjet van Petrograd. Ze hadden er alle baat 

bij om de gebeurtenissen van 23 tot 27 februari af te schilderen als een spontane opstand, zonder 

andere leiders en voorbereidingen. Aan de andere kant zijn er de geschriften van de leiders van de 

bolsjewieken die zich tijdens de revolutie in het buitenland bevonden. Omdat ze zelf niet betrokken 

waren bij de Februarirevolutie, was het voor hen gemakkelijker om de gebeurtenissen voor te 

stellen als spontaan en ongeorganiseerd. Nochtans bestaan ook de memoires van Shlyapnikov, maar 

deze werden in de Sovjet Unie bekritiseerd voor een overdreven inschatting van de graad van 

organisatie van de Februarirevolutie. 

Commentaar 2: Het ontstaan, de rol en de evolutie van de sovjets 

Het artikel van Jean Batou is een levendig en bondig relaas van de Februarirevolutie, maar vertelt 

weinig over de “sovjets”. Deze vorm van zelforganisatie dook voor het eerst op tijdens de Revolutie 

van 1905 in Petrograd en wordt nieuw leven ingeblazen en uitgebreid met de Februarirevolutie van 
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1917 en haar onmiddellijke nasleep. We kiezen ervoor om het ontstaan, de rol en de evolutie van de 

sovjets wat meer toe te lichten aan de hand van fragmenten uit een artikel van François Vercammen 

uit 2007 met als titel De etapes van de Russische Revolutie van 1917: 

“In het zog van de opstand [de Februarirevolutie] creëren de arbeiders structuren van 

zelforganisatie: vorming van soviets (raden) in de fabrieken, wijken en steden, evenals van een rode 

garde (een revolutionaire militie). Op het front zelf, kiezen de soldaten hun comité’s en… 

officieren! Later, in de zomer van 1917, schieten de kleine boeren op hun beurt in actie, waardoor 

het regime achterblijft zonder enige sociale basis. 

Een situatie van dubbele macht  

Tussen eind februari en eind oktober 1917 bevindt Rusland zich in een bijzondere revolutionaire 

situatie: één van dubbele macht. De arbeidersklasse is voldoende vastberaden om in februari komaf 

te maken met het tsarenregime, maar is niet onmiddellijk klaar om alle macht te veroveren. 

Nochtans vult ze de fabrieken en steden met een dicht netwerk aan raden die zich snel uitbreiden, 

eerst naar het leger en tenslotte ook naar het platteland. De sovjets zijn een echte tegenmacht; ze 

worden steeds talrijker en beter gecentraliseerd en kunnen op ieder moment de burgerij omver 

werpen.  

Twee sovjet-structuren spelen een doorslaggevende rol : zij die, verkozen op territoriale basis, een 

politieke macht in de samenleving uitoefenen en zij die, als fabrieksraden, de krachtige dynamiek 

van de arbeidersklasse gestalte geven. 

Deze raden, ontstaan vanuit de dringende behoeften van de massa’s, weerspiegelen eveneens de 

staat van hun bewustzijn en hun politieke vooroordelen. Om de taak van de machtsovername 

duidelijk te kunnen stellen, is een revolutionaire partij nodig die hiervan een objectieve prioriteit 

maakt: de organisatie die hiertoe in staat is, is de bolsjewiekenpartij. Maar de bolsjewieken blijven 

tot september 1917 in de minderheid bij de arbeiders en in de sovjets. In die zin is de geschiedenis 

van de evolutie van de situatie van dubbele macht ook die van de strijd tussen de verschillende 

politieke partijen van de volks- en arbeidersbeweging, om de belangrijkste knoop van het 

revolutionaire proces door te hakken: voor over tegen de machtsname door de raden. “ 

Voor een uitgebreidere analyse van de evolutie van de sovjets tussen maart en november 1917 

verwijzen we naar het volledige artikel van François Vercammen (in het Frans). 

Noot: 

1) Om het artikel leesbaarder te maken, kozen we er bij de vertaling voor om de openingsalinea 

over de Internationale Dag van de Werkende Vrouw naar deze voetnoot te herschikken: 

“De Russische Revolutie wordt ontketend door de spontane betogingen en stakingen, ter 

gelegenheid van de Internationale Vrouwenrechtendag in de arbeiderswijken van Petrograd. Het 

jaarlijkse treffen wordt in 1909 voorgesteld door de vrouwen van de Socialist Party of America, 

alvorens in 1910 te worden hernomen door de Tweede Internationale op voorstel van Clara Zetkin 

en Alexandra Kollontaï. 0p 19 maart 1911 komen in Duitsland, Oostenrijk, Denemarken en 

Zwitserland een miljoen betoogsters op straat voor het vrouwenstemrecht, tegen de discriminaties 

en voor het recht op werk. Enkele dagen later komen 140 arbeidsters – waarvan een meerderheid 

van Italiaanse en joodse Oost-Europese afkomst – om het leven in een brand in een textielfabriek in 

New York. De verwevenheid tussen vrouwenstrijd en de arbeidersbeweging wordt eens te meer 

versterkt.” 

Vertaling vanuit het Frans en commentaren: Neal Michiels 

 

http://www.lcr-lagauche.be/cm/index.php?view=article&id=447:les-etapes-de-la-revolution-russe-de-1917&option=com_content&Itemid=53
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Vanaf het Finland Station 

Door Yurii Colombo 

 

 

 

Goed honderd jaar geleden, in de nacht van 3 april 1917, kwam Lenin aan op het Finland 

treinstation in Petrograd. Daarmee zou hij de strategie van de Bolsjewiki omgooien en het verloop 

van de Russische revolutie veranderen. 

Toen Vladimir Lenin honderd jaar geleden in Petrograd aankwam in de ‘verzegelde’ trein, die 

vanuit Zwitserland door Duitsland reed, leek de situatie zich zowel binnenlands als aan het front te 

hebben gestabiliseerd. 

Maar de tijdelijke wapenstilstand tussen de nieuwe Voorlopige Regering en de opstandige massa’s 

ontweek vooral de belangrijkste kwestie die de Februari – revolutie had ingeluid: de oorlog. Toen 

de agressieve militaire bedoelingen van de Voorlopige Regering openbaar werden, lieten de 

demonstraties van de ‘Aprildagen’ zien dat de revolutie nog springlevend was. 

Aanloop: Voorlopige Regering 

Na Februari was tsaar Nicolaas II onder arrest geplaatst en was er een Voorlopige Regering 

gevormd. Aan het hoofd van de regering stond prins Georgy Lvov, een ceremonieel figuur die de 

laatste band vormde met het oude regime. Maar de regering werd gedomineerd door de Liberalen 

(de rechtse Constitutioneel Democratische partij, bekend onder de naam Kadetten) die bang waren 

voor de revolutie die hun zelf aan de macht had gebracht. 

http://archief.sap-rood.org/wp-content/uploads/2017/05/Lenin-arrives-e1494615757663.jpg
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De minister van Buitenlandse Zaken was Pavel Miljoekov, de historische leider van de 

Kadettenpartij en minister van Oorlog was Aleksander Guchkov, Oktobrist en voorzitter van de 

Doema. De minister van justitie was Alexander Kerenski van de Sociaal – Revolutionairen, de 

enige socialist in de regering. (1) 

De belangrijkste taak van de nieuwe regering was het om de Entente en de Russische kapitalisten te 

garanderen dat de oorlog zou doorgaan. Zoals Miljoekov zei tegen een Franse journalist: “De 

Russische revolutie is er gekomen om de obstakels voor een Russische overwinning in de oorlog op 

te ruimen.” 

De revolutionaire strijd in februari riep democratisch gekozen arbeidersraden in het leven, die 

sovjets werden genoemd, naar het voorbeeld van de revolutie van 1905. Alleen waren er deze keer 

ook sovjets van soldaten, eerst in Petrograd en daarna in alle provincies van het rijk. 

Op 1 maart publiceerde de Sovjet van Petrograd Order nummer 1, die verklaarde: “De orders van de 

militaire commissie van de Staatsdoema moeten alleen uitgevoerd worden in die gevallen dat ze 

niet in strijd zijn met de orders en besluiten van de Raad van Afgevaardigden van Arbeiders en 

Soldaten.” 

Daar kwam bij dat de revolutie nieuwe ongekende vrijheden bracht en een eind maakte aan het 

voortdurende gewelddadige optreden van de politie. Toen de Britse journalist Morgan Philips Price 

op 6 april per trein in Moskou aankwam, schreef hij: “Ik wandelde door de straten en ik bemerkte al 

snel de verandering die er was opgetreden sinds ik hier de laatste keer was. Er was geen enkele 

politieagent of gendarme te zien. Die waren allemaal gearresteerd en naar het front gestuurd in 

kleine eenheden. Moskou zat zonder politie en leek zeer gelukkig zonder hen verder te leven.” 

Rijp voor revolutie? 

In de Sovjet van Petrograd hadden socialisten de overhand, vooral de Mensjewiki. Zij stelden dat de 

regering stevig in handen van de bourgeoisie zou moeten blijven en dat de rol van de arbeidende 

klassen alleen zou moeten zijn om een tegenwicht te bieden en om druk uit te oefenen op de 

Voorlopige Regering. 

In hun opvatting was Rusland nog niet klaar voor een socialistische revolutie. Er ontstond al snel 

een situatie van ‘dubbele macht’: een Voorlopige Regering die de belangen vertegenwoordigde van 

de kapitalisten en de landheren aan de ene kant, terwijl de werkelijke macht lag in handen van de 

sovjets en de werkende klassen. 

Op 23 maart gingen de VS meedoen aan de oorlog. Op dezelfde dag werden in Petrograd de 

slachtoffers van de Februarirevolutie begraven. Achthonderdduizend mensen trokken op naar het 

Marsveld, de grootste mobilisatie van het jaar. 

De begrafenis werd een ode aan de internationale solidariteit en een schreeuw om vrede. In zijn 

klassieke Geschiedenis van de Russische Revolutie schreef Trotski dat de “gewone demonstratie 

van Russische soldaten samen met Oostenrijkse en Duitse krijgsgevangenen een levendig en 

hoopgevend feit vormde, wat het mogelijk maakte te geloven dat de revolutie, ondanks alles, het in 

zich had om de basis te leggen voor een betere wereld.” 

Tsereteli en de Mensjewistische leiders van de sovjets garandeerden steun van buitenaf aan de 

Voorlopige Regering en zij geloofden dat de oorlog moest doorgaan, zij het ‘defensief en zonder 

annexaties.’ Met deze tussenpositie probeerden zij de kat uit de boom te kijken wat betreft het 

mandaat van de regering om de oorlog voort te zetten, alsof er niks gebeurd was en alsof de 

soldaten en arbeiders geen verwachtingen hadden over een aparte vrede. 
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Op 14 maart gaf de Sovjet van Petrograd een manifest uit met een oproep aan ‘de volkeren van 

Europa om zich gezamenlijk en resoluut uit te spreken en in actie te komen om vrede te bereiken.’ 

Maar de oproep aan de Duitse en Oostenrijkse arbeiders, die verklaarde dat “Democratisch Rusland 

geen bedreiging kan zijn voor vrijheid en beschaving” en dat “wij standvastig onze eigen vrijheid 

(zullen) verdedigen tegen ieder soort reactionair optreden”, werd door velen gelezen als een 

standpunt voor de oorlog. 

Zoals Trotski stelde: “De krant van Miljoekov had volkomen gelijk toen die beweerde dat “het 

manifest, hoewel dat begon met een typische verklaring van pacifisme, een ideologie ontwikkelde 

die wezenlijk gelijk was aan de onze en die van onze bondgenoten”.” 

Het front 

Voor de Februari – revolutie was de oorlog tot stilstand gekomen, toen soldaten weigerden om te 

vechten, bij honderdduizenden deserteerden en zich verbroederden met Duitse soldaten. Dat ging al 

terug tot kerstmis 1914 en deze verbroedering betekende ook dat er samen gedanst werd en dat 

Duitse en Russische soldaten cognac en sigaretten uitwisselden. En dit ging jaren zo door, zonder 

dat het leidde tot een open rebellie tegen de officieren. 

De historicus Marc Ferro citeert een brief van een Russische soldaat aan zijn vrouw, waarin hij 

schrijft over de officieren: “De oorlog? Zij zitten daar, terwijl wij in de drek rondlopen, zij krijgen 

500 of 600 roebel en wij maar 75. Zij zijn geobsedeerd door oneerlijkheid. En de soldaat heeft het 

meest te lijden onder de oorlog. Voor hun is het heel anders, zij dragen medailles, kruisen en 

beloningen, maar zij zitten een heel eind van het slagveld vandaan.” 

In het begin probeerden de generaals het nieuws over de rebellie in Petrograd weg te houden van 

het front. Maar toen werden de Russische soldaten hierover geïnformeerd door de Duitse troepen, 

wat hun vertrouwen in hun eigen officieren nog verder ondermijnde. Paradoxaal genoeg maakte de 

revolutie een einde aan de deserties. De soldaten verwachtten dat er onmiddellijk een eind aan de 

oorlog zou komen en zij wilden de nieuwe regering niet ondermijnen bij haar 

vredesonderhandelingen. 

Rapporten van het front lieten zien dat daar een sfeer heerste van ‘steun het front, maar doe niet 

mee aan offensieven.’ Naarmate de weken verstreken rapporteerde de bevelhebber van het Vijfde 

Leger: “De wil om te vechten is achteruitgegaan… de politiek die zich over alle lagen van het leger 

heeft verspreid, heeft ertoe geleid dat de hele militaire massa nog maar één ding wil en dat is een 

eind aan de oorlog en terug naar huis.” In de eerste week van april deserteerden achtduizend 

soldaten van het noordelijk en westers front. 

April: Lenin komt tussen 

De terugkeer van Lenin en de publicatie van zijn Aprilstellingen brachten een fundamentele 

verandering teweeg in de politiek van de Bolsjewiki, die nu oproepen tot ‘geen steun’ aan de 

bourgeoisie en de imperialistische Voorlopige Regering. 

De Bolsjewistische opstelling onder de leiding van Stalin en Kamenev was gematigd en zette de 

steun door aan de stelling van de ‘Democratische dictatuur van het proletariaat en de boeren’ om 

een burgerlijke revolutie door te voeren, zoals die ontwikkeld was door Lenin in 1905. 

In een artikel dat in de partijkrant Pravda werd gepubliceerd, stelde Kamenev dat de Aprilstellingen 

van Lenin diens ‘persoonlijke opvatting’ waren en dat “Lenins algemene schema ons onacceptabel 

lijkt, omdat dat uitgaat van de veronderstelling dat de burgerlijke revolutie voltooid is en rekent op 

de onmiddellijke overgang van deze revolutie in een socialistische revolutie.” 
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Op het congres van de Bolsjewiki in maart 1917 steunde Stalin ook een mogelijk samengaan met 

internationalistische Mensjewiki ‘volgens de lijnen van Zimmerwald – Kiental’. Toch was Lenin in 

1915 al erg sceptisch over de pacifistische anti-oorlogsterminologie in Zimmerwald die de deur 

open zette voor steun aan de oorlog. Hij noemde hen ‘Kautsky – schijtluizen’. 

Toen hij in april terugkeerde, deed Lenin een oproep aan de linkervleugel van Zimmerwald om 

compleet te breken met de meerderheid van Zimmerwald, inclusief met de Mensjewiki, waarmee 

Stalin en veel andere Bolsjewiki zich hadden willen verenigen. 

De onvermoeibare Lenin kreeg de partij op zijn hand. De Bolsjewiki konden rekenen op 79.000 

leden, van wie er 15.000 in Petrograd zaten. Hoewel ze nog steeds een kleine minderheid vormden, 

vooral in de Sovjet van Petrograd, waren zij sterk genoeg om een rol te spelen in de gebeurtenissen. 

Politieke crisis 

Noch de regering, noch de Mensjewistische leiders aan het hoofd van de Sovjet wilden de nieuwe 

politieke crisis die uitbrak in de tweede helft van april. Miljoekov en de Russische kapitalisten 

hadden de bondgenoten verzekerd van de rol van Rusland in het conflict en zij streefden ernaar om 

de Dardanellen in het Ottomaanse rijk in handen te krijgen. 

Maar Miljoekov begreep dat zonder een of andere overeenkomst met de Sovjet de troepen weinig 

geneigd zouden zijn om de plannen van de regering te accepteren en ervoor te vechten. 

Aan de andere kant drong Tsereteli aan op de noodzaak van een regeringsverklaring dat voor 

Rusland de oorlog uitsluitend een verdedigingsoorlog was. Het verzet van Miljoekov en Guchkov 

was gebroken en op 27 maart volgde een verklaring: “Het Russische volk doet geen poging om zijn 

buitenlandse macht te vergroten ten koste van andere volkeren en heeft niet als doel de slavernij en 

vernedering van wie dan ook… Maar het Russische volk zal niet toestaan dat zijn moederland 

vernederd en ondermijnd in zijn vitale levensbronnen uit de wereldoorlog zal komen.” 

De defensieve verklaring van 27 maart werd niet op prijs gesteld door de bondgenoten, die er een 

concessie aan de Sovjet in zagen. De Franse ambassadeur Maurice Paléologue klaagde over de 

“bescheidenheid en besluiteloosheid” van de verklaring. 

Maar de gok van Miljoekov om de oorlog te gebruiken tegen de revolutie had rekening gehouden 

met de werkelijke krachtsverhoudingen tussen de Voorlopige Regering en de sovjets. Hij wilde stap 

voor stap de macht van de regering doen toenemen. 

Een paar dagen later had er een nieuwe bijeenkomst plaats tussen vertegenwoordigers van de 

regering en die van de sovjets. Rusland zat te springen om een lening van de bondgenoten om de 

oorlog voort te kunnen zetten en een nieuw memorandum van de regering zou dat doel naderbij 

kunnen brengen. Op 18 april stuurde Miljoekov een nieuw bericht aan de regeringen van de 

bondgenoten, waarin hij de wil benadrukte om “de oorlog voort te zetten in volledige 

overeenstemming met de bondgenoten en de verplichtingen tegenover hen na te komen.” 

De regering beweerde ook dat de revolutie de bevolking alleen maar had gesterkt in haar wil om de 

oorlog tot een overwinning te brengen. Op een speciale zitting op 19 maart bediscussieerde het 

Uitvoerend Comité van de Sovjet de regeringsnota. “Men kwam gezamenlijk unaniem en zonder 

discussie tot de conclusie dat dit in het geheel niet was wat het Comité verwacht had”, verklaarde 

het lid van het Comité Vladimir Stankevich. 

De Rabotsjaya Gazeta, een Mensjewistische krant, voegde daar aan toe dat de nota van Miljoekov 

een ‘aanfluiting van de democratie’ was. Maar een belangrijke krant van de liberale intelligentsia, 

Novoe Vremya, probeerde het te verdedigen met de stelling dat het niet mogelijk was om bestaande 

verdragen open te breken. 
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Als Rusland dat zou doen, “dan zouden onze bondgenoten ook vrijheid van actie hebben: als er 

geen verdrag ligt, dan hoeft niemand zich eraan te houden – Wij denken dat met uitzondering van 

de Bolsjewiki alle Russische burgers de basisstelling van de nota van gisteren correct zullen 

vinden.” 

Explosie van verontwaardiging 

De nota veroorzaakte een spontane explosie van verontwaardiging onder de bevolking. De 

Rabotsjaya Gazeta schreef: “Petrograd reageert overgevoelig en nerveus. Overal, op bijeenkomsten 

op straat, in trams wordt er gepassioneerd en fel gediscussieerd over de oorlog. De petten en 

hoofddoeken zijn voor vrede, de hoeden en mutsen zijn voor oorlog. In de arbeiderswijken en in de 

soldatenbarakken wordt er meer gediscussieerd tegen de politiek van annexaties.” 

Soechanov, een Mensjewiek en misschien de beste verslaggever van de Russische revolutie, 

herinnerde zich levendig: “Een immens grote menigte arbeiders, sommigen bewapend, bewoog zich 

vanaf de kant van Vyborg naar de Nevsky. Er waren ook een heleboel soldaten bij hen. De 

demonstranten trokken op met de leuzen “Weg met de Voorlopige Regering!”, “Weg met 

Miljoekov!” Er heerste een geweldige opwinding overal in de arbeiderswijken, de fabrieken en de 

barakken. Veel fabrieken stonden stil. Overal werden plaatselijke vergaderingen gehouden.” 

In de nacht van 20 april vroegen de Mensjewistische leiders van de Sovjet aan de regering om met 

een nieuwe nota te komen die de oude van Miljoekov op een pacifistische manier moest corrigeren, 

maar uiteindelijk gingen ze akkoord met de positie van Kerenski’s Sociaal – Revolutionairen dat het 

genoeg was om met een ’verklaring’ van de nota te komen. 

Desondanks was er op 21 april een nieuwe golf van demonstraties, deze keer aangemoedigd en 

georganiseerd door de Bolsjewiki. Het was de eerste keer sinds het uitbreken van de revolutie dat 

Lenins partij voorop liep in de beweging en niet achteraan. Tegelijkertijd kwamen gewapende 

sympathisanten van de regering bijeen op de Nevsky Prospekt, die waren georganiseerd door de 

Kadetten. 

Volgens de editie van 22 april van de Rabotsjaya Pravda: “Gisteren was de atmosfeer in de straten 

van Petrograd nog meer opgewonden dan op 20 april. In de arbeiderswijken werd een hele serie 

stakingen georganiseerd … De teksten op de spandoeken waren heel verschillend, maar alles bij 

elkaar hadden ze wel iets gemeenschappelijks: in het centrum, op Nevskii, Sadovaya en andere 

wijken overheersten de leuzen met steun aan de Voorlopige Regering, in de buitenwijken was het 

tegenovergesteld … Botsingen tussen de verschillende groepen gebeuren vaak … er zijn veel 

geruchten over schietpartijen.” 

Een vrouw die mee liep in de demonstraties schreef later: “De vrouwen van die fabrieken… liepen 

met de demonstranten op de Nevsky aan de kant van de oneven nummers. De andere menigte 

bewoog zich aan de andere kant van de straat met de even nummers: goed geklede vrouwen, 

officieren, kooplieden, advocaten, etc. Hun leuzen waren “Lang leve de Voorlopige Regering”, 

“Lang leve Miljoekov”, “Arresteer Lenin”.” 

De spanningen in de arbeidersbuurten liepen op. Een fabrieksarbeider beschreef een bijeenkomst 

van die middag: “De stemming ging op en neer… Er werd besloten om te wachten op een beslissing 

van de Sovjet. Maar voordat die beslissing hun bereikte, kwamen er enkele arbeiders terug uit het 

centrum met nieuws over botsingen, het verscheuren van spandoeken en arrestaties… De stemming 

sloeg ineens om. “Wat? Ze jagen ons van de straat, ze verscheuren onze spandoeken en wij gaan dit 

rustig van een afstandje zitten bekijken? Laten we naar de Nevsky gaan!”.” 
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Kornilov 

In deze gespannen situatie besloot generaal Kornilov, gesteund door Miljoekov, om gebruik te 

maken van de artillerie buiten het Mariinski Paleis en om de militaire scholen op te roepen als 

steun. Het doel was om delen van het leger te laten aansluiten bij de gewapende pro – 

regeringsdemonstratie die op enkele honderden meters vanaf de door de Bolsjewiki geleide 

demonstratie werd georganiseerd. 

Miljoekov probeerde in zijn memoires het openlijk contrarevolutionaire karakter van het initiatief te 

verbloemen. Hij schreef: “Op 21 april werd generaal Kornilov, de commandant van het district 

Petrograd, geïnformeerd over demonstraties van gewapende arbeiders vanuit de buitenwijken en hij 

gaf bevel aan verscheidene eenheden van de garnizoenen om naar het plein voor het paleis te 

komen. Daarbij ontmoette hij verzet van het Uitvoerend Comité van de Sovjet, dat de staf via de 

telefoon meedeelde dat het oproepen van troepen de situatie ingewikkeld zou maken. Na 

onderhandelingen met afgevaardigden van het Comité… herriep de commandant zijn order en 

dicteerde in aanwezigheid van de leden van het Comité een telefonische boodschap aan alle delen 

van de garnizoenstroepen, met als opdracht om in de barakken te blijven. Daarna circuleerde er een 

bericht van het Uitvoerend Comité op straat, dat aankondigde: “Kameraden soldaten, ga niet 

gewapend naar buiten in deze roerige dagen zonder oproep van het Uitvoerend Comité”.” 

In werkelijkheid begreep het Uitvoerend Comité van de Sovjet dat het contrarevolutionaire karakter 

van de beslissing van Kornilov ook een grote bedreiging voor henzelf betekende en het gaf bevel 

aan de troepen om niet uit hun barakken te komen. Kornilov bevond zich nu in een isolement en hij 

had geen andere keuze dan zich terug te trekken. 

Het risico voor de leiders van de Sovjet was een patstelling, dus het Uitvoerend Comité haastte zich 

te verklaren dat het incident met de regering was opgelost en zij vroegen de arbeiders weer naar 

huis te gaan. Rabotsjaya Pravda schreef ironisch dat “toen het Uitvoerend Comité haar order aan de 

soldaten publiceerde om niet gewapend de straat op te gaan, begon men merkwaardige taferelen te 

zien van soldaten die hun kameraden ervan probeerden te overtuigen om in het algemeen af te zien 

van deelname aan demonstraties, welke dan ook. Dikwijls riepen de soldaten ook burgers op om de 

kalmte te bewaren.” 

Kornilov had Miljoekov er van verzekerd dat hij ‘voldoende troepen’ had om de rebellen neer te 

slaan, maar die troepen daagden nooit op. Trotski schreef: “Deze lichtzinnigheid zou in augustus 

z’n hoogtepunt bereiken, toen de samenzweerder Kornilov met een niet bestaand leger op wilde 

rukken tegen Petrograd.” In de nacht van 21 april werden er nog wel enkele schoten gehoord, maar 

de politieke crisis was voorbij. 

Perspectief 

Gegeven de machtsverhoudingen in april 1917, waren de Bolsjewiki ook niet geïnteresseerd in een 

open strijd die op een burgeroorlog kon uitlopen. Voor de eerste keer had de partij van Lenin een 

belangrijke rol gespeeld in de gebeurtenissen, maar de partij was nog niet in staat om de beweging 

te leiden naar een nieuwe revolutie. 

De sovjets consolideerden zich en stonden nog onder Mensjewistische hegemonie. Voor Lenin was 

een nieuwe revolutie nog prematuur en was de leus van ‘De omverwerping van de regering’ die 

door sommige Bolsjewiki werd gesteund, verkeerd: “Moet de Voorlopige Regering onmiddellijk 

omver geworpen worden?… Om aan de macht te komen, moeten de klassenbewuste arbeiders de 

meerderheid aan hun kant krijgen… Wij zijn geen Blanquisten… Wij zijn marxisten, wij staan voor 

de proletarische klassenstrijd tegen kleinburgerlijke vergiftiging.” 
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De crisis was verlopen, maar niets was er meer zoals tevoren. Het werd duidelijk dat geen enkel 

besluit van de regering kon worden uitgevoerd zonder goedkeuring van de sovjets. De strategie van 

de Kadetten en de kapitalistische klasse verschoof daarna naar een poging om de socialisten direct 

in de regering te betrekken. De belangrijkste voorwaarde voor deelname van de socialistische 

partijen aan de regering was de verwijdering van Guchkov en Miljoekov. 

Na hun aftreden deed de Voorlopige Regering een voorstel aan de Sovjet van Petrograd om een 

coalitieregering te vormen. Er werd een overeenkomst bereikt op 22 april en zes socialistische 

ministers traden toe tot de regering (twee Mensjewiki, twee Sociaal – Revolutionairen en twee 

Populisten). Alleen de voorzitter van het Uitvoerend Comité van de Sovjet Nikoloz Tsjcheidze 

weigerde om minister te worden. 

De Bolsjewiki weigerden ook deelname aan de regering en zij bereidden zich daarentegen voor op 

de revolutionaire strijd die nog ging komen. In veel opzichten versterkten de ‘Aprildagen’ de 

noodzaak voor de arbeiders om hun zelforganisatie en hun gewapende macht te versterken. De 

Shorokhod Schoenenfabriek bijvoorbeeld besloot om een Rode Garde van een duizend personen op 

te richten en vroeg aan de Sovjet om 500 geweren en nog om 500 revolvers. 

Op 23 april, op een bijeenkomst van fabrieksafgevaardigden over de organisatie van Rode Gardes, 

zei een spreker: “De Sovjet heeft teveel vertrouwen in de Kadetten. De Sovjet gaat de straat niet op. 

De Kadetten wel. Ondanks de Sovjet gingen de arbeiders de straat op en zo redden zij de situatie.” 

De ‘Aprildagen’ versterkten de vastbeslotenheid van de arbeiders en soldaten van Petrograd. De 

Kadetten van Miljoekov waren de verliezers op de korte termijn. De Mensjewiki en de Sociaal – 

Revolutionairen behielden hun controle over de Sovjet van Petrograd, maar hun zelfvertrouwen was 

geschokt. In de volgende maanden zouden de oorlog en de revolutionaire crisis zich verdiepen. 

Noot: 

1) Hier vergist de auteur zich. Kerensky was lid van de Troedoviki (“Travaillisten”), een kleine 

afsplitsing van de Sociaal – Revolutionaire Partij langs rechts (nvdr). 

Dit artikel verscheen oorspronkelijk op Jacobin. Het is onderdeel van een serie artikelen over de 

Russische Revolutie die wordt gepubliceerd in samenwerking met het Marxistisch Internet-Archief. 

Nederlandse vertaling: redactie socialisme.nu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.jacobinmag.com/2017/04/april-days-lenin-russia-world-war-one/
https://www.marxists.org/history/ussr/events/revolution/100th/100th.htm
https://www.marxists.org/
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Reis naar de revolutie 

Door Frank Maerten 

 

 

 

Wanneer in februari 1917 in volle oorlog het door god himself aangestelde tsaristisch regime van 

Nicolaas II wordt weggeveegd, bevinden de meeste leiders van de linkse Russische partijen zich in 

ballingschap in het buitenland. Of in gevangenschap in Siberië. Lenin, die niet meer geloofde dat hij 

bij leven nog een revolutie zou meemaken,verneemt in Zwitserland het grote nieuws. 

Het trof de beroepsrevolutionair als een bliksemschicht. Maar hoe kon deze gezworen vijand van 

tsarisme en kapitalisme Rusland bereiken? Hoe kon deze man die niet alleen een einde wilde maken 

aan de imperialistische eerste wereldoorlog maar tevens aan het kapitalistisch regime zelf, van één 

van de oorlogvoerend landen steun krijgen om de Russische revolutie te vervoegen? 
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Daarover gaat het boek “Lenin in de trein, de reis naar de revolutie” van de Engelse schrijfster 

Catherine Merridale. 

Wereldoorlog I 

De achtergrond is de Eerste Wereldoorlog. Deze was niet alleen een jarenlang durende slachtpartij 

het werd ook de splijtzwam in de socialistische beweging. Het werd tevens de kraamkliniek voor 

revoluties in verschillende Europese landen. En het einde van nogal wat koningskronen werd erdoor 

bespoedigd. 

Op verschillende internationale congressen – men zag de oorlogsdonderwolk hangen – werden door 

de socialistische arbeidersbeweging strategieën tegen de oorlog uitgewerkt. Eerste taak: trachten te 

verhinderen dat de bourgeoisie tot de oorlog zou overgaan. Brak de oorlog desondanks toch uit, dan 

moest deze burgerlijke oorlog worden omgevormd tot een politieke revolutie. “ De socialisten 

moeten trachten de oorlog te stoppen en de politieke en economische crisis gebruiken om de 

overheersing van de kapitalistische klasse te breken”. 

Maar, fatale beslissing, de socialistische vertegenwoordigers in de verschillende parlementen 

stemden in augustus 1914 de oorlogskredieten, ‘schortten de klassenstrijd  op’ en de meesten 

worden hevige verdedigers van het voortzetten van de oorlog tot de overwinning (van hun land 

uiteraard). De val van de sociaaldemocratie als antikapitalistische kracht gebeurde toen, 100 jaar 

geleden. De schaamteloze inschakeling in het neokapitalisme van nu, heeft lange en diepe wortels. 

Voor de parlementariërs had deze houding het niet te onderschatten persoonlijk voordeel dat ze niet 

alleen niet in de gevangenis belandden, maar tevens in de regering verantwoordelijkheid kregen. En 

zo werden ze mee verantwoordelijk voor het kapitalistisch bloedbad. 

Een minderheid echter verwierp dit patriottisme en bood verzet: “ Proletariërs: Sedert het uitbreken 

van de oorlog hebt gij uw energie, uw moed en volharding in de dienst van de heersende klassen 

gesteld. Nu geldt het, voor uw eigen zaak, voor de heilige doeleinden van het socialisme, voor de 

verlossing der onderdrukte volken en der geknechte klassen op te komen door de onverzoenlijke 

proletarische klassenstrijd. Proletariërs aller landen verenigt U” ( manifest van Zimmerwald, 

oktober 1915). Auteur van het manifest: Leon Trotsky. Medeondertekenaar: Vladimir Lenin. Twee 

revolutionairen waarvan de wereld nog zou horen. 

Revolutie in Rusland 

Februari 1917, de Russische tsaar wordt afgezet, het einde van de dynastie der Romanovs die 300 

jaar lang duurde. Het tsarisme was een ongenadige en misdadige dictatuur, een terroristisch regime 

voor 90 percent van de bevolking. Zij had – belust op gebiedsverovering – Rusland aan de zijde van 

Engeland en Frankrijk in een uitzichtloze oorlog gestort. Bij een overwinning was de gedroomde 

buit ondermeer de kuststrook in Turkije en de annexatie van Constantinopel. 

Het uitvoerend gezag dat in februari aan het tsarisme ontnomen was, werd in handen gegeven van 

een Voorlopige Regering die de burgerlijke partijen verbond met gematigde groepen van de 

arbeidersbeweging. Hoofd van deze regering: een prins! 

Toch waren de bondgenoten van Rusland er niet gerust in: zou de oorlogsinspanning na de val van 

de tsaar nog verder gezet worden? Frankrijk, Engeland, België waren als de dood dat Rusland een 

afzonderlijke vrede zou sluiten met Duitsland en Oostenrijk. Als dat gebeurde, kon het Duitse leger 

zijn troepen aan het Westerse front immers versterken. 

Naast de gewone drijverijen van ambassades en geheime netwerken worden er ook 

vertegenwoordigers van de arbeidersbeweging uit de geallieerde landen naar Rusland gezonden om 

de soldaten aan te sporen de strijd niet te staken. Franse en Engelse vertegenwoordigers van 



16 

 

socialistische partijen en vakbonden werden er op uit gestuurd. Vanuit België kweten de leiders van 

de Belgische Werklieden Partij zich van deze taak. 

Duitsland daarentegen, dat de nederlaag voelde komen zag in het verdwijnen van het tsarisme een 

opportuniteit. Was het niet mogelijk linkse agitatoren naar Rusland te sturen die het oorlogsmoeë 

leger verder lieten desintegreren? Kon er een regime komen dat bereid was een afzonderlijke vrede 

met Duitsland te onderhandelen? De naam van Lenin valt in regeringskringen en bij de legertop… 

Wanneer Lenin het nieuws verneemt over de val van de tsaar wil hij absoluut de revolutie 

vervoegen. Maar hoe? Hoe geraak je vanuit Zwitserland naar Sint-Petersburg, in volle oorlog? 

De trein 

Plechanov, ooit een Russische marxist, leermeester van een hele generatie Russische socialisten 

(waaronder Lenin en Trotski), was met behulp en toestemming van de Britten vanuit Genève naar 

Rusland kunnen terugkeren, samen met een zestal andere buitenlandse socialisten. Plechanov was 

ondertussen een uitgesproken voorstander van de Russische deelname aan de oorlog. Samen met de 

anderen was het de bedoeling het oorlogsvuur te komen oppoken. 

Lenin trachtte via dezelfde weg Rusland en de revolutie te bereiken dankzij de welwillendheid van 

de geallieerden. Hij ving bot. Een vals paspoort dan maar? Niet gelukt. Bij Duitsland was er wel een 

mogelijkheid. Het ministerie van buitenlandse zaken ging ervan uit dat ‘extremistische elementen’ 

terugsturen de ineenstorting van Rusland kon helpen versnellen. Maar hulp van Duitsland 

aanvaarden, een land waarmee Rusland in oorlog was, dat was landverraad! 

Uiteindelijk wordt er een trein geregeld: de revolutionairen zullen doorgang krijgen, Duitse politici 

en legerstaf zijn akkoord. Nu Lenin nog. Na het aanvaarden door de Duitse onderhandelaars van 

Lenins voorwaarden ( een trein met een status van extraterritoriale entiteit, de reizigers betalen zelf 

hun reis, het moet een behoorlijk grote groep zijn, geen luxe voorzieningen…). kan de tocht een 

aanvang nemen. Uiteindelijk nemen 32 volwassenen en enkele kinderen deel aan het waagstuk. 

Tot op de ochtend voor zijn vertrek doet Lenin een laatste wanhopige poging om de goedkeuring 

van de geallieerden te krijgen voor de terugkeer. HIj belt met de Amerikaanse ambassade. De jonge 

Alan Dulles, de latere grote baas van de CIA, nam het telefoontje aan maar vroeg, daar het 

paaszondag was, maandag nog eens terug te bellen… 

Later, terug in Rusland, zal hij in de Pravda ‘een artikel produceren waarin hij de Britse en Franse 

regeringen verweet dat zij, omwille van hun eigen militaire belangen, weigerden vrije doorgang te 

verlenen aan Russische staatsburgers die naar huis wilden terugkeren’. 

Het werd een ongemeen zware reis, zonder comfort en dagenlang zonder eten.. Al aan de Zwitserse 

grens immers was het meegebrachte voedsel aangeslagen. De reis doorkruiste heel Duitsland, dan 

de boot op naar Zweden. Zweden door tot vlakbij de noordpoolcirkel. De Zweeds – Finse grens 

over ten noorden van de Botnische golf, daarna de Fins – Russische grens en dan zuidwaarts naar 

Petrograd. Een tocht van bijna 4000 km. En steeds die achterliggende dreiging opgepakt en 

gevangengezet te worden. Of erger. 

Zoals Merridale schrijft: “De geallieerden maakten nog het meeste kans hem (Lenin)voorgoed het 

zwijgen op te leggen, en wel in Tornio. De Britten hadden daar een officier ter plaatse. Hij kon er in 

alle stilte opereren, gebruik makend van alle drukte en chaos, om nog maar te zwijgen van de mist.” 
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Nogmaals: revolutie in Rusland 

Maar de bannelingen overleven de tocht en ondertussen woedt de revolutie in Rusland verder. En 

daarbij staan op dat ogenblik de massa’s arbeiders, boeren en soldaten politiek verder dan de 

bolsjevistische partij. En de partij verder dan haar leiding. 

‘De oorlog, zo had Lenin benadrukt, was een bloederig kapitalistisch avontuur en niet wat de top 

van zijn partij nu betitelde als een revolutionaire zelfverdediging’. 

Lenin ziet het als zijn eerste taak de eigen partijtop te overtuigen van de noodzaak aan een 

socialistische revolutie: “De imperialistische roversoorlog luidt het begin in van een burgeroorlog in 

heel Europa.(…) De Russische revolutie die u hebt bewerkstelligd heeft de weg gebaand en vormt 

het begin van een nieuw tijdperk. Lang leve de socialistische wereldrevolutie.” Velen dachten dat 

Lenin gek geworden was… 

De partij geraakte langzaam overtuigd, en de massa arbeiders, boeren en soldaten organiseren zich 

ondertussen verder als een autonome kracht: in raden (sovjets) in de steden en gemeenten, in 

arbeiderscomités in de fabrieken, in soldatenraden in het leger. De revolutionaire stemming was 

dusdanig dat er geen Lenin nodig was om het vuur van de mensen aan, te wakkeren. In veel 

opzichten waren ze hem al vooruit. 

Rusland leeft in een situatie van “dubbele macht”. Enerzijds de Voorlopige Regering met 

aanwezigheid van vertegenwoordigers van de bourgeoisie, grootgrondbezitters, bankiers en rechtse 

socialisten. Anderzijds de Sovjet. De eerste kon enkel beslissingen uitvoeren na goedkeuring door 

de tweede. 

En plotseling gaat het snel. Betogingen en stakingen blijven aanhouden. Deze keer niet op initiatief 

van de bolsjevieken, want zolang ze niet de meerderheid hebben in de sovjet is de tijd daarvoor niet 

rijp en zou een opstand waarschijnlijk uitlopen op een verschrikkelijke nederlaag. Lenin remt af. 

Toch wordt hun deelname aan de reeds begonnen strijd (ze konden onmogelijk aan de zijlijn blijven 

staan) het voorwendsel om de partij te verbieden, de leiders gevangen te zetten en voor de 

rechtbank te brengen. Lenin duikt opnieuw onder. 

Maar, een nieuwe ontwikkeling dient zich aan: een rechtse militaire staatsgreep wordt voorbereid, 

een militaire dictatuur dreigt. Door de inzet van arbeiders, leden van de sovjet, en inzonderheid de 

spoorwegarbeiders wordt de coup verijdeld. De bolsjevieken, die ondertussen zijn vrijgelaten, 

spelen een vooraanstaande rol hierbij en het vertrouwen in hen groeit. Ze veroveren de meerderheid 

in de sovjet zowel van Petrograd als van Moskou. 

Gedragen door de maandenlange inzet van honderdduizenden, door het feit dat het leger de kant van 

de opstandelingen kiest of neutraal blijft, door de boerenopstanden het hele land door, en doordat de 

toenmalige leiding van de communistische partij de moed en de durf heeft om de stap naar de macht 

te zetten kan Trotski op 25 oktober 1917 aan de sovjet van Petrograd meedelen: “ Uit naam van het 

Revolutionaire Militaire Comité verklaar ik dat de Voorlopige Regering niet meer bestaat”. En 

Lenin: “Leve de socialistische wereldrevolutie”. 

100 jaar geleden 

Deze gebeurtenissen speelden zich een eeuw geleden af. Maar de belangstelling ervoor blijft. 

Wereldwijd zijn er honderden nieuwe boeken over de Russische revolutie verschenen. Informatief 

dikwijls van een zeer ongelijke kwaliteit. Het boek van Catherine Merridale is een van de beter 

gedocumenteerde. Zij heeft zelfs de moeite gedaan Lenins treinreis in eenzelfde periode over te 

doen. Uiteraard comfortabel en zonder de dreiging van executie. 
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Toch kan ook zij het niet laten mee te surfen op de overheersende mening dat er een continuüm is 

tussen de het Rusland ten tijde van Lenin en het stalinistische vervolg. De achterliggende 

redenering is dan: stalinisme was een duidelijke verschrikking, het stalinisme is de voortzetting van 

het leninisme. Dus ook het leninisme is een verschrikking en dus is het communisme niet voor 

herhaling vatbaar. Leve het kapitalisme! 

Na de euforie kwam de burgeroorlog. In plaats van wederopbouw kwam de dreiging voor de 

nieuwe regering van alle kanten, ‘overal samenzweringen als etterende wonden’(Trotski). De 

machtsovername in Petrograd en Moskou was haast zonder verliezen, zonder bloedvergieten 

verlopen. De burgeroorlog dat was een ander paar mouwen. 

Een land op de rand van de afgrond na WOI (naar schatting 3,5- 6 ? miljoen doden), met een 

vernietigde infrastructuur, vernietigd bedrijfsleven, dreigende hongersnood, de Spaanse griep 

(omvang in Rusland onbekend – volgens Wikipedia:” in India en Rusland stierven er miljoenen 

mensen aan”),… werd geconfronteerd met pogingen de oude privilegies te herstellen via de terreur 

van de reactionaire Witte Legers. 

Duitsland bezette een groot deel van de nieuwe republiek. En Frankrijk, Engeland en de VSA 

steunden met manschappen, geld en wapens die opstandelingen. Er kwam een economische boycot. 

Vele duizenden overtuigde bolsjevieken lieten het leven, velen wendden gedemoraliseerd het hoofd 

af. Er werden dikwijls harde, ongenadige beslissingen genomen. Het verbieden van andere linkse 

stromingen en binnen de partij oppositionele fracties was waarschijnlijk een van de zwaarste 

vergissingen. 

Interessant is de stelling in het boek van Moshe Lewin (La formation du système soviétique, 1985) 

dat de Russische boerenbevolking, “die eeuwenlang gewoon was armoede en tegenslagen te 

verduren, en die na de burgeroorlog, hongersnood en epidemieën in betere vorm dan de andere 

bevolkingslagen was en die zich, als enige producent van voedsel, nu aandiende als de belangrijkste 

kracht die het land min of meer normaal kon laten functioneren”. Een terugval. Ongewild werd het 

land zo meer een maatschappij steunend op de boeren dan in 1914 het geval was geweest. 

Maar bovenal: er kwam geen gelukte revolutie in het westen (1) Rusland werd een door het 

imperialisme omsingelde vesting overeind. 

Lenin stierf jong. Zijn laatste gevecht om Stalin als secretaris generaal te laten afzetten, mislukte. 

Laat ons Lenins tekst toch nog maar eens afdrukken. Het heeft 30 jaar geduurd voor hij voor het 

eerst gepubliceerd werd: 

“Stalin is te brutaal en deze tekortkoming wordt onduldbaar voor de functie van algemeen secretaris 

(van de partij). Daarom stel ik de kameraden voor na te denken over middelen om Stalin van de 

post te verwijderen en iemand te benoemen die zich in alle omstandigheden onderscheidt door zijn 

superioriteit ten opzichte van Stalin, het is te zeggen, iemand die meer geduld heeft, loyaler is, 

beleefder is, minder wispelturig en meer aandacht heeft voor de kameraden.” (Lenin, 4 januari 

1923) 

En het stalinisme werd de uitdrukking van de stagnatie van de door Lenin en Trotski zo verhoopte 

wereldwijde socialistische revolutie. Op alle vlakken is het stalinisme een breuk met de beginjaren 

van de Russische revolutie. Het is dan ook een schande hoe de opofferingsgezindheid, de moed, de 

onuitputtelijke revolutionaire energie van de grondleggers en militanten van het revolutionaire 

Rusland in vele boeken, artikels en TV documentaires als voetveeg behandeld worden. 

In de BBC – documentaire Countdown to revolution laat men de schrijver Martin Amis zeggen: “ 

Lenins bedoeling was niet om mensen te overtuigen maar om ze te vernietigen” (uitgezonden 10 

oktober). In een opiniebijdrage in De Standaard van de ‘befaamde historicus’ Niall Ferguson (een 
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artikel vol halve waarheden en hele leugens) heet het dan weer dat niemand had voorspeld ‘dat de 

van geboorte aristocratische (sic) Lenin ook in staat zou zijn het bevel te geven tot massamoorden’ 

(DS, 13 november). 

Neen, dan liever Camille Huysmans (de vroegere secretaris van de Socialistische Internationale en 

Belgisch linkse socialist ): “De vroege dood van Lenin was een echte ramp. Zijn opvolger was een 

heel ander figuur. Het is onnodig zijn rol nog eens in herinnering te brengen. Indien Lenin was 

blijven leven dan zouden we nu in een ander Europa leven, dan het Europa dat ons nu angst 

aanjaagt.’( 4 juli 1963).” 

Maar blind zijn voor de fouten, problemen en mistoestanden is contraproductief en geeft geen 

uitzicht op verbetering een volgende keer. 

Of zoals China Miéville stelt in zijn recent boek October – The story of the Russian revolution: 

“wanneer men de verschrikkingen overloopt die er kwamen nadat de hoop was verdwenen op een 

uitbreiding van de Russische revolutie, dan kan dit – vanuit ons huidige gezichtspunt – alleen maar 

pijn doen. Maar we moeten blijven proberen. Verandering is niet gedoemd om ons in een diepere 

afgrond te laten belanden. Met een ander buitenlands gegeven en andere acties door de leidende 

figuren, was een betere afloop van de Oktoberrevolutie mogelijk geweest. Haar verval was geen 

onontkoombaar fatum, het stond niet in de sterren geschreven.” 

Catherine Merridale, Lenin in de trein, de reis naar de revolutie, 2016. 

Noot: 

1) In maart 1917 (dus nog in ballingschap) formuleerde Trotsky het zo: “En wat als het Duitse 

proletariaat niet in opstand komt? Wat moeten we dan doen? Denkt u nu werkelijk dat de Russische 

revolutie zal plaatsvinden zonder enige gevolgen in Duitsland, als er hier een arbeidersregering aan 

de macht is? Dat is volledig onvoorstelbaar. Maar stel? In werkelijkheid is er op dit moment geen 

enkele reden om ons over zo’n onwaarschijnlijke aanname zorgen over te maken. De oorlog heeft 

van Europa een kruitvat van sociale revolutie gemaakt. In dat kruitvat heeft het Russische 

proletariaat nu een brandende lont gegooid. Te stellen dat deze lont geen explosie zal veroorzaken 

zou een klap in het gezicht zijn van alle historische logica en psychologie. Maar stel dat in de 

komende periode het onmogelijke gebeurt en een conservatief sociaal – patriottische organisatie 

erin zal slagen om een opstand van de Duitse arbeidersklasse tegen haar heerser te onderdrukken? 

Dan zal natuurlijk de Russische arbeidersklasse gewapenderhand de revolutie verdedigen”. 
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Oktober 1917 – Arbeiders aan de macht 

Door Rob Lubbersen 

 

 

 

Het is altijd weer een genot om iets van Rosa Luxemburg te lezen. Weinigen schrijven zo 

meeslepend en vlammend als zij. In The old mole neemt ze het op voor de Russische Revolutie van 

1917 nog vóór oktober. Ze begroet het afzetten van de Tsaar in februari en de vredeswil van het 

Russische proletariaat als een eerste stap op weg naar een betere, socialistische wereld. 

Rosa schreef The old mole twee jaar voordat ze door rechtse fanatici werd vermoord. Het artikel is 

nu afgedrukt in het boek October 1917 – Workers in power. Vers van de pers, met het oog op de 

herdenking volgend jaar van Honderd Jaar Oktoberrevolutie. 

Van onderop 

October 1917 bevat behalve het artikel van Rosa Luxemburg bijdragen van Paul le Blanc, Ernest 

Mandel, David Mandel, Leon Trotsky en Lenin. 

Paul le Blanc is een Amerikaans historicus, hoogleraar aan het La Roche College. Hij opent het 

boek met een recente terugblik op de Russische revolutie en de betekenis ervan voor de twintigste 

eeuw. 

Van Ernest Mandel is de meest omvangrijke bijdrage aan dit boek, 73 pagina’s, met een herdruk 

van zijn artikel uit 1992 Coup d’état or social revolution? Deze Belgische econoom en bij leven 

vooraanstaand lid van de door Trotsky opgerichte Vierde Internationale bestrijdt daarin dat de 

Oktoberrevolutie louter een staatsgreep zou zijn geweest. Het ging om méér dan een gewapend 

optreden van een kleine groep radicale bolsjewiki onder leiding van Lenin en Trotsky. 

http://archief.sap-rood.org/wp-content/uploads/2016/12/oct17-2-e1481704091816.jpg
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Volgens Mandel was het wel degelijk een échte revolutie van onderop. De omwenteling in oktober 

1917 valt alleen te begrijpen tegen de achtergrond van massale honger en misère bij een 

meerderheid van de toen honderd miljoen Russen. Die ellende werd vooral veroorzaakt door de 

betrokkenheid in de Eerste Wereldoorlog (WO1). Ongeveer twee miljoen Russen sneuvelden op de 

slagvelden. Een even groot aantal keerde verminkt huiswaarts. Arbeiders en boeren kwamen in 

opstand tegen hun tirannieke Tsaar en eisten Brood en Vrede. De bolsjewiki gaven in die opstand 

“slechts” de laatste stoot richting “Alle Macht Aan De Soviets”, waarbij het bestuur in handen 

kwam van de raden van arbeiders, boeren en soldaten. 

Geen keuze 

Volgens Ernest Mandel was er feitelijk geen andere keuze mogelijk in oktober dan het sein te geven 

tot die revolutie, terwijl óók de bolsjewiki beseften dat de verwezenlijking van het socialisme in een 

‘achterlijk land’ als Rusland alleen, niet mogelijk was. Lenin en Trotsky rekenden op snelle steun 

van en samenwerking met de socialisten in de rest van Europa. Maar in oktober was er geen 

alternatief. De ellende en de tegenstellingen waren zo verhard dat géén revolutie tot nog veel meer 

ellende zou hebben geleid. De rechtse generaal Kornilov bijvoorbeeld kondigde aan de opstand te 

willen onderdrukken, ook al zou hij daarvoor het halve land in brand moeten steken en driekwart 

van de bevolking moeten vermoorden. 

De machtsovername in oktober verliep trouwens vrij geweldloos. In Petersburg vielen twaalf doden. 

In de burgeroorlog die daarop volgde, van van 1917 tot 1921, probeerden binnen- en buitenlandse 

tegenstanders, de Witten en twaalf interventielegers uit kapitalistische landen, om het Soviet-

bewind van de Roden te breken. Tijdens die burgeroorlog vielen minstens zes miljoen doden. 

Twee fouten 

Voor dit bloedbad ziet Ernest Mandel evenmin een reëel alternatief. Gezien de verhoudingen was 

een massaslachting hoe dan ook onvermijdelijk. Wél geeft hij aan dat de bolsjewiki waarschijnlijk 

twee grote fouten hebben gemaakt. Hij noemt dan de oprichting van de geheime dienst, de Cheka, 

de latere GPOe – NKVD – KGB – FSB. Maar vooral het verbieden in 1921 van de andere Soviet-

partijen, zoals de mensjewiki, sociaal-revolutionairen en anarchisten, was desastreus. Terwijl in 

1921 de teugels juist gevierd hadden kunnen worden, omdat toen eigenlijk de burgeroorlog was 

gewonnen. Het beperken van de democratie wijst Mandel aan als een verkeerde keuze met grote 

gevolgen die mede het pad hebben geëffend voor onvrijheid, bureaucratie, machtsmisbruik en de 

opkomst van het stalinisme. 

In zijn ogen had de Oktoberrevolutie niet noodzakelijkerwijs tot het stalinisme behoeven te voeren. 

Ondanks het uitblijven van de wereldrevolutie als verlossing van het achterlijke Rusland, hád de 

geschiedenis nog een andere loop kunnen krijgen. Zonder Cheka en verbod van de andere Soviet-

partijen. Daarna betoogt hij in drie zinnen dat het verraden van de revolutie door de 

sociaaldemocraten vanaf het begin van WO1 rechtstreeks moest leiden tot de vijftig miljoen doden 

in de Tweede Wereldoorlog, twintig jaar later. Hoewel er wellicht goede gronden zijn voor een 

dergelijke bewering, zijn we dan wel met erg grote stappen snel thuis. 

Fabriekscomités 

Aanzienlijk minder haastig en met veel oog voor detail gaat David Mandel te werk. David is géén 

familie van Ernest, hij is een Canadese politicoloog en hoogleraar aan de Universiteit van Québec. 

Hij heeft onlangs een onderzoek afgerond in vrijgekomen documenten over het functioneren van de 

fabriekscomités in Petrograd in het revolutiejaar 1917. David Mandel doet nauwgezet verslag van 

wat er omging in deze meest basale organisaties van arbeidersmacht. Hij schetst de verhoudingen 

tussen de bolsjewiki, mensjewiki, sociaal-revolutionairen en anarchisten in tal van bedrijven, tot en 

met die in het comité van de Putilov-fabriek met zijn dertigduizend werknemers. 
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David Mandel beschrijft hoe in de loop van het revolutiejaar 1917 de stemming onder de arbeiders 

sterk radicaliseerde. De anarchisten zijn van meet af aan voorstander van totale onteigening en 

zelfbeheer. Maar in februari neemt een meerderheid van de werkers nog genoegen met 

arbeiderscontrole via de vakbonden. In de loop van het jaar verslechtert de economische situatie en 

voelen veel arbeiders zich geroepen tot het medebeheer van de bedrijven. Bijvoorbeeld door de 

toelevering van grondstoffen en de afzet van producten te verzekeren. Op dat moment gaat dit de 

bolsjewiki te ver: zij zien hierin een vorm van klassensamenwerking, zij houden nog vast aan 

‘controle’ zonder één-tweetjes met de bazen. 

Tegen oktober doen zich echter steeds meer gevallen voor van fabriekseigenaren die de boel 

saboteren of zelfs bedrijven op slot gooien. In het verlengde van “Alle Macht Aan De Soviets” 

worden dan alle bedrijven genationaliseerd. Met volledige instemming van de bolsjewiki, de 

anarchisten en de meerderheid van de arbeiders. Een korte periode van zelfbeheer breekt aan. Die 

houdt echter geen stand. 

Centralisatie 

David Mandel beschrijft hoe onder de druk van de burgeroorlog en de overlevingsstrijd van de 

bolsjewiki een extreme centralisatie plaatsvindt en de fabriekscomités feitelijk hun zeggenschap 

verliezen. 

Regionale Soviets, gedomineerd door de bolsjewiki, maken de dienst uit. De burgeroorlog, chaos, 

werkloosheid en honger doen het zelfbeheer per bedrijf en zelfs elementaire vakbondsrechten de 

das om. Ter illustratie van de ineenstorting van het economisch leven geeft David aan dat van de 

400.000 arbeiders in Petrograd er in mei 1918 nog maar 140.000 werkzaam zijn. De industriële 

productie zakt van 100 procent in 1913, dus vlak voor WO1, naar 25 procent in 1920 op het 

dieptepunt van de burgeroorlog. 

Volgens David Mandel begint de verloedering van de socialistische revolutie niet pas in 1921, zoals 

zijn naamgenoot meent, maar al in 1918 met het monddood maken van de fabriekscomités en 

daarmee van de arbeidersmacht aan de basis. Maar mét die andere Mandel meent hij dat in oktober 

1917 de bolsjewiki niet één of andere wild geworden bende vormden, maar “vlees waren van het 

vlees van de arbeidersklasse”. 

De eerste lamp van Edison was ook niet best… 

Behalve de artikelen van Luxemburg, Le Blanc en de Mandellen bevat October 1917 – Workers in 

power nog twee interessante bijdragen. Dat betreft een terugblik van Trotsky uit 1932 en een brief 

van Lenin aan de Amerikaanse arbeidersklasse van augustus 1918. 

Bij Trotsky gaat het om een lezing voor Deense studenten in Kopenhagen. De organisator van het 

Rode Leger ten tijde van de Oktoberrevolutie is dan al vier jaar door Stalin verbannen uit de Soviet-

Unie, maar treedt dan evengoed op In defence of october. Hij geeft een historisch overzicht van de 

aanleiding en het verloop van de Russische revolutie. Hij verklaart ook de periode daarna en de 

overgangssituatie die zwaar werd belast door een erfenis van onderontwikkeling in eigen land en 

door een vijandige omsingeling van kapitalistische landen. En er werden fouten gemaakt uit gebrek 

aan ervaring: “Edison’s first lamp was very bad”. 

Ontbinding in ons midden… 

De Letter to American workers van Lenin van augustus 1918 is uiterst illustratief voor de 

toenmalige tijd en toestand. Het is een hartstochtelijk pleidooi voor begrip van en steun voor de 

Russische revolutie. 
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Met verwijzingen naar ervaringen in Amerika zelf met opstand en burgeroorlog, geeft Lenin inzicht 

in de Russische geschiedenis. Hij wijst op de eeuwenlange onderdrukking en uitbuiting door de 

Tsaren en de culminatie van dood en honger in de imperialistische WO1. Een wereldoorlog van en 

voor de rijken, maar op de slagvelden uitgevochten door gewone jongens. Met na vier jaar tien 

miljoen dode soldaten en twintig miljoen mensen met verminkingen. Het was volkomen terecht om 

daar tegenover op te komen voor vrede, democratie, een achturendag voor de arbeiders en een 

landhervorming voor de boeren. En juist door de nietsontziende weerstand van de oude 

machthebbers konden deze verlangens slechts met veel vernieling en geweld kracht worden 

bijgezet. Daarbij, ook Lenin geeft dat grif toe, zijn grote fouten gemaakt: 

“Laat de corrupte burgerlijke pers de hele wereld toeschreeuwen over elke fout die onze revolutie 

maakt. Wij zijn niet bang voor onze fouten. Mensen zijn geen heiligen geworden door de revolutie. 

De werkende massa, die eeuwenlang is onderdrukt, vernederd en met geweld in armoede, 

wreedheid en onwetendheid is gedompeld kan fouten niet vermijden als ze een revolutie maakt. 

Zoals ik eerder aangaf, kan het overblijfsel van de kapitalistische maatschappij niet in een doodskist 

worden gestopt en begraven. Het lijk van het kapitalisme vergaat en ontbindt in ons midden, de 

lucht vervuilend en ons leven vergiftigend, besmettend alles dat nieuw, fris, jong en vitaal is met 

wat oud is, wat sterft en rot.” 

In menig opzicht is Lenins brief een noodkreet die hij desalniettemin beëindigde met het noteren 

van een onbegrensd vertrouwen in de onoverwinnelijkheid van de wereldrevolutie. Een optimisme 

dat hij deelde met Trotsky die zijn lezing in Kopenhagen afsloot met de woorden: 

“Socialisme zal een sprong voorwaarts zijn van het rijk van de noodzaak naar het rijk van de 

vrijheid, ook in die zin dat de hedendaagse mens, met al zijn tegenstellingen en gebrek aan 

harmonie, de weg zal openen naar een nieuwe en betere mensheid.” 

Goed verzorgde uitgave 

October 1917 – Workers in power telt 234 bladzijden. Naast de genoemde bijdragen bevat het boek: 

– korte biografieën van de auteurs, 

– een tijdtabel en een etappe-overzicht van de Russische revolutie, 

– korte beschrijvingen van alle voorkomende personen, plaatsen, gebeurtenissen en organisaties, 

– een bibliografie. 

Het is uitgegeven als Notebook van het International Institute for Research and Education in 2016. 

De prijs is 20 euro. Te bestellen via de Grenzeloos webwinkel. 

Tot slot: alle artikelen in October 1917 – Workers in power kennen passages over het fenomeen 

revolutie in het algemeen, over de historische betekenis van het verschijnsel “fundamentele sociale 

en politieke omwenteling”. Dat is vooral het geval bij Ernest Mandel, Lenin en Trotsky. Echter, in 

deze publicatie gaat geen der schrijvers in op de actuele betekenis van “de revolutie”. Dit 

onderwerp wordt wel duidelijk aan de orde gesteld in Revolutie in de 21e eeuw geschreven door 

Chris Harman. Dat boek is eerder door mij besproken onder de titel Honderd jaar Oktoberrevolutie. 

 

 

 

https://www.grenzeloos.org/winkel
https://www.grenzeloos.org/content/honderd-jaar-oktoberrevolutie
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“October” van China Miéville 

Door Anxel Testas 

Een revolutie van inkt en papier 

Honderd jaar geleden aarzelde een woelig Rusland niet om, in het heetst van de strijd, inkt te doen 

vloeien. John Reed was erbij: “All Russia was learning to read, and reading – politics, economics, 

history – because the people wanted to know […] Russia absorbed reading material like hot sand 

drinks water, insatiable.” China Miéville was er met zijn October (Verso, 2017) niet bij aanwezig. 

Dit houdt hem niet tegen om ons te vertellen hoe soldaten van het IIe artillerie-bataljon van de 

Caucasus een brief schrijven aan een mensjewistische leider waarin ze zich beklagen over hun 

gebrek aan onderwijs en hem vragen om hen dringend boeken toe te zenden. Tot aan de 

Februarirevolutie was het voor soldaten verboden om boeken en tijdschriften te ontvangen. Boeken 

en tijdschriften baanden hun weg door scheuren en barsten, hielden zo deze openingen open en 

verbreedden ze, waarbij de wereld zich opende. Op deze manier werd de oude revolutionaire 

gedachte van het omzetten van ideeën in materiële krachten omgedraaid: in dit geval trachtte de 

ongewenste kracht zichzelf in een Hegeliaanse draai te begrijpen. 

De exemplaren van October ademen echter een zucht van verlichting omdat ze weten dat ze een 

veel comfortabele bestemming wachten. Ze zullen niet lijden onder het aanmodderen van de trein 

en de slijtage van het onderling doorgeven. Ze zullen evenmin in geheime zakken reizen en de 

modder, het stof, het zweet noch het bloed kennen. 

Maar toch heeft Miéville’s relaas van de Russische Revolutie iets weg van de kracht van 

mondelinge vertellingen, evenals van mythen en legenden. En het is onder de narratieve vorm van 

de moderne roman, dat we iets van een andere tijd kunnen aanschouwen (misschien zou 

‘opsnuiven’ een beter woord zijn), van een tijd van hechte ervaringen (Erfahrung zou Walter 

Benjamin zeggen), de tijd van de verlossing en van scheidende wegen. 

Een nieuwe roman honderd jaar later 

In zijn “tijgersprong in het verleden” plaatst Miéville ons voor de “runderlijke kalmte” van de tsaar 

en zijn idiote telegrammen naar Rodzianko waarin hij ontkent dat er iets gaande is terwijl zijn 

eeuwenoude rijk aan het instorten is. Deze telegrammen concurreren in hilariteit met de uitwisseling 

tussen Kerensky en Kornilov, over wie van beide mannen zich zou uitroepen tot redder van het 

vaderland. Het is een Kerensky die het inzake theatraliteit wint met zijn voortdurende coup de 

théâtre en die, hoe meer oktober nadert, zich laat omringen door de meest uiteenlopende 

samenzweerders, van het soort dat enkel hun opmars maakt wanneer de geschiedenis een roman 

wordt. Leugenaars en schurken, oplichters en criminelen van allerlei slag en soort, moorden, wraak, 

pogroms en lynchings maken ook deel uit van de cast en het scenario van oktober. 

In hetzelfde schouwspel zien we de Rode Garde opkomen, gekleed in huwelijks- of zondagskledij 

voor de geweldige gelegenheid die de zelfverdediging tegen de fascistische poging tot machtsgreep 

van Kornilov vormde, zien we de vader die zijn zoon de les spelt nadat hij door een ambtenaar werd 

geslagen voor het tonen van sympathie voor de bolsjewieken en zien we de opkomst van 

vrouwelijke namen met hoofdletters, in een revolutie (trouwens, in welke niet?) waarvan de 

vlammen altijd de naam van een vrouw hebben: Maria Spirinidova, Inessa Armand, Alexandra 

Kollontai, Ludmila Stahl, Anna Larina, Kroepskaja, Larisa Reiner, enz. 

Miéville voert ons mee naar tijden waarin de status van militante veteraan in een tijdspanne van 

twee maanden werd verworven, tijden waarin de mijmeringen en zekerheden van de theorieën 

ophielden te bestaan, waarin de historische debatten concretisering vereisten en vrouwen, mannen 

en organisaties onvermijdelijk gedwongen werden om beslissingen te nemen en in te staan voor de 
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gevolgen. Tijden waarin een resem organisaties gevormd was uit grote netwerken van activisten en 

militanten, vaak autodidacten, die van de ene dag op de andere uitgroeiden tot ervaren sprekers en 

ambassadeurs van de revolutie. 

De weg van de Bolsjewieken 

In dit milieu vertoefde het levende wezen dat de Bolsjewieke partij was. Vaak wordt deze 

organisatie bewonderd met een reeks ijzeren adjectieven, waarbij politieke kenmerken 

toegeschreven worden aan het organisatorische niveau. Met zijn vertelling onthult Miéville ons een 

veel complexere Bolsjewieke partij. 

De interne geschillen in de leidende organen, met laster, flagrante ongehoorzaamheid, censuur en 

smeercampagnes zonder scrupules, gingen samen met botsingen tussen de verschillende ruimtes 

binnen de partij. Haar lokale comité van Petrograd, steeds vatbaarder voor verwoede druk vanuit de 

wijk Vyborg, bastion van het radicale Peterburgse proletariaat; haar Militaire Organisatie die, met 

haar samenzweerderige instelling, schommelde tussen een temperamentvol insurrectionalisme en 

een voorzichtigheid gebaseerd op zuiver militaire overwegingen; haar verscheidene instanties in 

verschillende nieuwe (sovjets, conferenties) en oude (Doemas) institutionele ruimten, waar de 

stromingen die meer neigden naar bemiddeling steeds sterker waren. Een organisatie waarin men 

elkaar beledigde zonder veel spijtbetuigingen en zonder veel gevolgen. 

En dan was er Lenin, wiens handelingen Miéville uitstekend materiaal geven om tussen zijn 

pagina’s een resem avonturen te weven. Verborgen in hutten, vermomd, op het laatste nippertje 

ontsnappend aan gevaar, met spookachtige verschijningen voor zijn verschrikte metgezellen. 

Voortdurend aan het schrijven, zich voortdurend de haren uit het hoofd trekkend vanuit een 

wanhoop waarbij de lezer zich verbaast dat hij er nog enige haarspriet aan overhield. 

In dit opzicht dient verwelkomd te worden dat Mièville’s benadering vrij is van de verheerlijking 

die vaak bestaat bij de politieke stromingen die Oktober als referentie nemen. Miéville’s toegewijde 

blik is even scherp als zijn fysieke verschijning, en zijn ironische insteek kan enkel de catecheten 

storen. 

Geschiedenis als passie en noodzaak 

Men zou kunnen opbrengen dat de vereisten van de fictieve vertelling afbreuk kunnen doen aan de 

werkelijke ontwikkeling van de debatten die toen plaatsvonden, maar naar de mening van wie deze 

regels schrijft, slaagt Miéville erin een goede balans te brengen in zijn relaas zonder enig verlies 

van nauwkeurigheid, een argument dat kracht wordt bijgezet door de gedetailleerde 

becommentarieerde bibliografie die in het werk is opgenomen. 

Want October is ook een prachtige inleiding voor vele van de klassieke debatten van de sociaal-

democratie van de IIe Internationale: de nationale kwestie, de mogelijkheid om in een 

“achtergesteld” land verder te gaan dan de burgerlijk-democratische fase van de revolutie, de 

polemiek over welke sociale krachten de transformaties zouden moeten uitvoeren (en hierbij, over 

welke allianties moesten gesmeed worden), de oorlog, het imperialisme, enz. 

Kortom, October is een uitstekende inleiding tot de maanden die de tijd openbraken, waarin de 

felste passies zich vermengden met de meest groteske en uitzonderlijke gebeurtenissen, maanden 

van fouten en successen, farces, verwarring en enthousiasme, episodes die eigen zijn aan iedere 

revolutie en waar de klassenstrijd zich leverde van de daden tot de grammatica. 

Honderd jaar later contrasteert de verlammende vreedzaamheid van de historische visie die door de 

Thermidor werd opgelegd en die geërfd werd door zijn huidige discipelen, en die enkel in staat is 

om de huidige en verleden mislukkingen te verklaren door gefantaseerde verzinsels, met de realiteit 

die zich aan ons opdringt. 
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Oktober stond niet in de sterren geschreven, we hebben geen andere keuze dan over te gaan tot actie 

als we aan de barbarij willen ontsnappen. Walter Benjamin zei dat er een stilzwijgende 

overeenkomst is tussen de voorbije generaties en de onze. Dat ze op ons wachten in de aarde. 

October strooit zijn zandkorrel om de verlangens van die doden te aanhoren. En om hen wraak te 

beloven. 

Dit artikel werd oorspronkelijk in het Spaans geschreven voor VientoSur. Nederlandse 

vertaling: Neal Michiels. De tussentitels in deze bespreking werden toegevoegd door de vertaler. 

Het boek is online te bestellen bij Verso Books: https://www.versobooks.com/books/2443-october 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.versobooks.com/books/2443-october


27 

 

De revolutie vanaf de eerste rang 

Door Jens Appelo 

 

 

 

Voor linkse mensen is het honderdjarige jubileum van de Russische revolutie nog steeds een 

relevante gebeurtenis. John Reed beschrijft in zijn Tien dagen die wereld deden wankelen de 

kolossale toepassing van het marxisme door de Russische arbeidersklasse. Deze klassieker is 

afgelopen jaar heruitgegeven door uitgeverij EPO. 

Het inspireert tot op de dag van vandaag bewegingen die strijden voor een betere, rechtvaardige 

wereld. De fabrieksarbeiders en de boeren bewezen dat het kon: de bevrijding van de onderdrukte 

klasse als handeling van de onderdrukte klasse zelf. 

Dit jubileumjaar brengt ook vele burgerlijke, reactionaire interpretaties met zich mee. We lezen 

overal opportunistische vervormingen van de geschiedenis: de Russische revolutie als een moment 

waarop alles fout ging, waarop de arbeiders uit het niets gek werden en zich lieten opslokken in een 

draaikolk van willekeurig geweld. Andere keren wordt de revolutie beschreven door de lens van de 

Koude Oorlog en alle gebeurtenissen van de 20ste eeuw: de revolutie als kern waarin elke 

beslissing van het Centrale Comité tot 1991 aan toe al besloten lag. 

De centrale overeenkomst van dit soort geschiedschrijving is de zogenaamde les dat, hoe 

noodzakelijk dan ook, een radicale verandering van de maatschappij nooit goed afloopt. Het zijn 

moedwillige verdraaiingen van het fenomeen van bevrijding zelf. Verdraaiingen die louter bedoeld 

zijn om de wind uit de zeilen te nemen van groepen die hun politiek baseren op de immens 

progressieve kracht van de arbeidersklasse. 

Hierom is de klassieker van John Reed een boek dat we anno 2017 nog steeds nodig hebben. De 

vernieuwde uitgave is de eerste die ook Reeds originele voorwoord bevat, vertaald naar het 
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Nederlands. Tien dagen die de wereld deden wankelen staat na 98 jaar nog steeds als een huis. Het 

is lastig om een innemender ooggetuigenis te vinden van de gebeurtenissen die de Russische 

revolutie vormden. 

Tegengif 

Tien dagen werkt als een tegengif tegen die genoemde verdraaiingen. Reed laat met verbijsterend 

oog voor detail zien hoe een uitgebuite klasse zichzelf optrekt, vanuit het bloed en de modder van 

het tsarisme en de wereldoorlog, en vervolgens de macht overneemt. Het is gemakkelijk om te 

denken dat de socialistische machtsovername gebeurde met de bestorming van het Winterpaleis – 

de revolutie als ‘coup’ – maar Reed laat zien hoe juist de kracht van de arbeidersklasse in 

combinatie met zorgvuldige bolsjewistische planning aan 1917 invulling gaf. 

Reed, een radicale Amerikaanse journalist, werkte als verslaggever voor het socialistisch tijdschrift 

The Masses. Vóór 1917 deed hij vanuit heel Europa verslag over de bloedbaden van de Eerste 

Wereldoorlog. Wat hij daar zag heeft hem ook zeker beïnvloed; zijn anti-oorlogssentimenten zijn 

hier het meest radicaal ontwikkeld. 

Vervolgens was Reed één van de weinige westerlingen die op de eerste rang mocht zitten bij de 

bolsjewistische revolutie. Zijn werk viel in zeer goede aarde bij de Russische communisten: Reed 

werd in 1920 als enige Amerikaan ooit bij het Kremlin begraven. Twee jaar later werd zijn boek 

heruitgegeven met een voorwoord van niemand minder dan Lenin zelf. 

Het boek van Reed is een journalistiek werk dat je niet vaak tegenkomt. Een reguliere journalist zou 

waarschijnlijk een aanmatigend toontje aanslaan over dit oproer in een vreemd land, maar Reed 

blijft feitelijk en kan met zijn marxistische achtergrond perfect uitleggen welke klassenbelangen 

met elkaar botsen en hoe de revolutie zich aan de hand daarvan ontvouwt. 

Niet eenduidig 

Revoluties zijn onstuimig, chaotisch en ontwikkelen zich veel minder eenduidig dan we achteraf 

graag willen geloven. Maar alle factoren, ook die factoren waar we in de eerste plaats misschien 

geen belang aan hechtten, neemt Reed mee. Hij doet verslag van Sovjetvergaderingen, de 

verschillende dagbladen, de sfeer op straat in Petrograd, bezettingen van fabrieken, toespraken van 

beroemde bolsjewieken, en stapt op mensen af uit elke laag van de Russische maatschappij. We 

zien vanaf het begin de kiemen van een radicale democratie zien groeien; de werkende mensen 

bepalen via de sovsovjets steeds meer hun eigen leven. 

‘Gedurende de strijd was ik niet onpartijdig’, staat in het voorwoord uit 1919. Het dichtst – zowel 

letterlijk als ideologisch – blijft Reed bij de bolsjewieken. Dit betekent ook dat, wat er ook gebeurt, 

wij telkens lezen hoe de bolsjewieken aan het werk gingen. Terwijl verschillende linkse groepen 

toch veilig vóór de oorlog of vóór de Voorlopige Regering kozen, bleven de bolsjewieken 

consequent met hun leuzen van ‘Land, brood en vrede’ en ‘Alle macht aan de sovjets’. 

Het zet de lezer aan het denken: had ik op dat moment de brutale lijn van de bolsjewieken 

gesteund? Het was in onrustige tijden misschien verleidelijker om voor voorzichtigheid te kiezen in 

plaats van het confronterende, continu agiterende bolsjewisme. Dit soort gedachten kunnen alleen 

door het hoofd spelen dankzij de gedetailleerde en duidelijke beschrijvingen. 

De Russische revolutie had zich geen betere verslaggever kunnen wensen dan John Reed. Tien 

dagen die de wereld deden wankelen werkt als een belangrijk historisch verslag, als een 

bloedstollend spannend verhaal, maar geeft bovendien een historisch venster waardoor we de 

onmetelijke kracht van de arbeidersklasse kunnen zien. 

John Reed, Tien dagen die de wereld deden wankelen, EPO 2017, 320 pagina’s, 24€. 
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Arbeiderscommunist in de revolutie 

Door Max van Lingen 

 

 

 

Alexander Sjljapnikov (1885-1937) was metaalarbeider, vakbondsleider en bolsjewiek. Hij was lid 

van het Centraal Comité van de Russische Communistische Partij, maar gaf ook leiding aan de 

Arbeidersoppositie. Max van Lingen bespreekt de nieuwe biografie door Barbara C. Allen. 

Alexander Sjljapnikov wordt in 1885 geboren in Moerom, een provinciestad ten oosten van 

Moskou. Hij maakt deel uit van de Oudgelovigen, een onderdrukte afsplitsing van de Russische 

Orthodoxe Kerk. Hoewel Sjljapnikov al in zijn tienerjaren overtuigd raakt van het marxisme en 

atheïst wordt, is hij in sterke mate gevormd door de combinatie van verzet tegen onderdrukking en 

de nadruk op sociale gerechtigheid van de Oudgelovigen. 

Hij groeit op aan de Fabrieksstraat in het armere deel van Moerom. De armoede wordt nog versterkt 

doordat Sjljapnikov al jong zijn vader verliest. De onderlinge solidariteit binnen de gemeenschap 

van Oudgelovigen biedt enige verlichting, maar de druk op de kinderen om te gaan werken is groot. 

Op dertienjarige leeftijd gaat Sjljapnikov aan de slag in een fabriek. 

In de jaren die volgen, ontwikkelt Sjljapnikov zich tot een hoogst bekwame metaalarbeider. In de 

fabrieken waar hij werkt, komt hij ook in aanraking met de Russische socialisten. Hij is onderdeel 

van marxistische netwerken in de verschillende steden waar hij werkt, helpt bij de verspreiding van 

socialistische literatuur en speelt een leidende rol in stakingsacties. Wanneer de splitsing tussen 

bolsjewieken en mensjewieken plaatsvindt, kiest hij voor de bolsjewieken, omdat hij hen ziet als 

een beweging die wordt geleid door arbeiders. 

Zijn rol binnen de partij wordt steeds belangrijker. Op 22-jarige leeftijd wordt hij gekozen als lid 

van de leiding van de bolsjewieken in Sint-Petersburg. Zijn activiteiten trekken echter ook de 

aandacht van de politie. Onder andere vanwege zijn rol tijdens de Russische revolutie van 1905, 

wordt hij verscheidene keren gevangengezet. In 1908 vlucht hij naar Frankrijk. 

http://archief.sap-rood.org/wp-content/uploads/2017/02/Shlyapnikov-e1486673872786.jpg
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De periode buiten Rusland stelt Sjljapnikov in staat zijn horizon te verbreden. Hij werkt in 

verschillende delen van Europa als metaalarbeider – waar hij ook actief is als vakbondsactivist – en 

leert verschillende talen spreken. Sjljapnikov keert in 1916 clandestien terug naar Rusland om het 

Russisch Bureau van de bolsjewieken op te zetten. 

Wanneer in februari 1917 de Februari-revolutie uitbreekt, behoort hij tot de meest prominente 

bolsjewieken ter plekke. Sjljapnikov neemt – net als Lenin – stelling tegen de nieuwe 

overgangsregering. Het partijstandpunt wordt echter gewijzigd wanneer gematigde bolsjewieken 

onder leiding van Lev Kamenev – en waartoe ook Jozef Stalin behoort – het Russisch Bureau 

overnemen. Uiteindelijk weet Lenin na zijn terugkeer in Rusland de bolsjewieken te overtuigen 

stelling te nemen tegen de overgangsregering. 

Ten tijde van de Oktoberrevolutie is Sjljapnikov voorzitter van de Metaalarbeidersvakbond. In de 

jaren na de revolutie zet hij zich – onder meer als Commissaris voor Arbeid – in voor de verbetering 

van de positie van de arbeidersklasse. Omdat op dat moment een burgeroorlog woedt, is dat geen 

gemakkelijke taak. Hoewel hij vindt dat boeren te weinig doen om de honger van de arbeiders in 

steden te verhelpen, verkiest hij overtuiging boven dwang om op het platteland graan te vorderen. 

Transformatie 

Sjljapnikov wordt zich echter ook steeds bewuster van de transformatie die de partij ondergaat als 

gevolg van de burgeroorlog. De rol van arbeiders binnen de partij wordt kleiner, terwijl de macht 

van de bureaucraten en van het leger toeneemt. Deze constatering vormt de basis voor de oprichting 

van de Arbeidersoppositie als fractie binnen de Russische Communistische Partij. De 

Arbeidersoppositie bestaat vooral uit vakbondsleiders en heeft veel steun van 

arbeiderscommunisten. 

De kern van het programma is dat de economie niet langer door de staat moet worden 

gecontroleerd, maar door arbeiders georganiseerd in de vakbonden. De Arbeidersoppositie komt 

hierdoor tegenover Lenin en Trotski te staan, die beiden denken dat de arbeidersklasse door de 

burgeroorlog dusdanig verzwakt is dat ze de economie niet kan controleren. Uiteindelijk delft de 

Arbeidersoppositie het onderspit tijdens het Tiende Congres, waar ook het verbod op fracties wordt 

ingevoerd. Trotski’s steun voor dit verbod – later door hem als fout erkend – leidt ertoe dat 

Sjljapnikov en de Arbeidersoppositie hem weigeren te steunen wanneer hij op zijn beurt de strijd 

met de stalinistische bureaucratie aangaat. 

Hoewel Sjljapnikov vanaf 1921 geen georganiseerde oppositie meer voert, blijft hij zich verzetten 

tegen de bureaucratisering van de partij. Sjljapnikov wordt in de jaren dertig als onderdeel van de 

zuiveringen opgepakt, maar weigert ‘schuld’ te bekennen. Zijn koppigheid, en die van zijn 

kameraden, maakt de Arbeidersoppositie ongeschikt voor een showproces. Ze worden achter 

gesloten deuren ter dood veroordeeld. Sjljapnikov wordt diezelfde dag nog geëxecuteerd. 

Historici die schrijven over de bolsjewieken hebben meestal vooral aandacht voor de intellectuelen. 

Maar de kracht van partij zat hem in de organische band met de arbeidersklasse en de cruciale rol 

die arbeiderscommunisten als Alexander Sjljapnikov speelden. De biografie vormt daarom een 

nuttige aanvulling op de bestaande literatuur. Maar op andere fronten schiet het boek tekort. Het 

leest soms eerder als een uitgebreide samenvatting van primair bronnenmateriaal dan een coherente 

analyse van het leven van Sjljapnikov. De focus op details gaat bovendien ten koste van de context 

van Sjljapnikovs leven. Het boek dankt zijn lezenswaardigheid daarom vooral aan zijn onderwerp. 

Barbara C. Allen, Shlyapnikov (1885-1937) – Life of an Old Bolshevik, Haymarket, 430 

pagina’s, 29,95€. 

Dit artikel verscheen oorspronkelijk op socialisme.nu. 

http://socialisme.nu/blog/nieuws/51202/arbeiderscommunist-in-de-revolutie/#30062509


31 

 

Russische revolutie en wetenschappelijke ecologie:                                       

een te kortstondige convergentie 

Door Daniel Tanuro 

 

 

 

16 januari 1919. De burgeroorlog woedt volop. De witte legers van admiraal Koltchak zijn de Oeral 

overgestoken en rukken op naar Moskou. Het territorium dat door de roden wordt gecontroleerd 

krimpt met de dag. De sovjets zijn in doodsgevaar. In zijn bureau in het Kremlin vindt Lenin tijd 

om te debatteren over… de bescherming van de natuur. 

Op aanbevelen van de Volkscommissaris van Onderwijs, Anatoli Lunatcharsky, ontvangt Lenin die 

dag Nikolai Podiapolskii, van het territoriaal Uitvoerend Comité van Astrakhan. Hij wil praten over 

de politieke en militaire situatie in deze regio. Maar de agronoom Podiapolskii vraagt zijn steun 

voor de creatie van een volledig beschermd natuurreservaat (zapovednik) in de delta van de Volga. 

Lunatcharsky had Podiapolskii gesuggereerd zijn voorstel te plaatsen binnen een algemeen kader 

van een noodzakelijke politiek van behoud van de natuurlijke rijkdommen. Een welgekomen 

advies: zich niet tevreden stellend met enkel het project aan de Volga goed te keuren, vraagt Lenin 

aan zijn interpellant een decreet op te maken voor de ganse Sovjetunie. Het gaat om een ‘dringende 

prioriteit’, laat hij weten. Enthousiast door dit resultaat werkt Podiapolskii stevig door. De volgende 

ochtend ligt de tekst op het bureau van Lenin. Diezelfde avond nog stuurt deze zijn akkoord naar de 

agronoom. Wel preciseert hij dat de tekst nog moet voorgelegd worden aan het Commissariaat voor 

Onderwijs (Narkompros) voor goedkeuring. 

De zapovednik van de Volga-delta zal door Podiapolskii opgericht worden zodra hij naar Astrakhan 

is teruggekeerd. Het zal de eerste van een lange reeks worden – tien jaar later zullen de zapovedniks 

40.000 km2 beslaan. Bovendien zal de Narkompros een tijdelijke commissie voor natuurbehoud 

oprichten. In haar rangen telt ze verschillende vermaarde wetenschappers, Ze zal geleid worden 

door een astronoom die lid is van de communistische partij: Vagran Tigran Ter-Oganesov. 

 

 

http://archief.sap-rood.org/wp-content/uploads/2017/08/lenin-in-forest-a.jpg
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Narkompros 

Het is nochtans wachten tot het einde van de burgeroorlog opdat het project van Podiapolskii 

effectief uitmondt in een algemeen decreet. Ondertekend op 21 september 1921 bevestigt het dat de 

politiek van natuurbehoud onder de verantwoordelijkheid van Narkompros valt. Dit punt is van 

kapitaal belang. 

De uitvoer van hout en huiden vertegenwoordigden een belangrijke bron van deviezen en de 

boeren, gretig op zoek naar land om te verbouwen om de honger tegen te gaan, waren niet erg 

bezorgd, en dat is een eufemisme, om het behoud van het natuurpatrimonium. 

Twee dagen na de machtsgreep had de sovjet-regering het decreet ‘Over het land’ aangenomen, 

waarbij de grond, de ondergrondse rijkdommen en de bossen werden genationaliseerd. Maar Lenin 

was zich welbewust van het feit dat de nationalisatie weliswaar een noodzakelijke voorwaarde was, 

maar op zich geen garantie bood voor een socialistische politiek. 

Het toevertrouwen van de politiek van natuurbehoud aan Narkompros betekende haar beschermen 

tegen de bureaucratische en utilitaristische korte termijnlogica van andere staatsapparaten, In 

vergelijking met het Commissariaat voor Landbouw in het bijzonder bood het beheer door 

Narkompros de kans in de eerste plaats door wetenschappelijke bekommernissen geleid te worden. 

Ecologisten en sovjets 

We kennen de ‘wet van de ongelijke en gecombineerde ontwikkeling’ zoals ze door Trotsky werd 

geformuleerd: een achtergebleven land kan, door haar inschakeling in de wereldmarkt, kenmerken 

vertonen van een grote moderniteit. Deze paradox geldt niet enkel op economisch vlak: de 

Russische ecologisten liepen ook voor 1917 voorop in de wetenschap. De geo-chemicus Vladimir 

Vernadsky (uitvinder van het concept van de biosfeer) is de bekendste, maar nog heel wat andere 

wetenschappers, de zoöloog Kozhevnikov en de botanist Borodin, bijvoorbeeld, genoten een 

internationale bekendheid. 

Deze wetenschappers wilden niet enkel de natuurlijke landschappen beschermen, zoals in de 

Amerikaanse parken, Ze wilden daarenboven het functioneren van de ecosystemen begrijpen. Het 

oude regime had geen oor naar hen. De sovjet-regering gaf hen voldoening door de creatie van 

volledig beschermde reservaten die totaal bestemd waren voor onderzoek en waar elke menselijke 

interventie (theoretisch) werd uitgesloten. 

Vernadsky was een van de oprichters van de constitutioneel democratische partij (‘kadetten’), een 

liberale partij. In het algemeen hadden de Russische wetenschappers weinig politieke sympathie 

voor de bolsjevieken. Op zijn zachtst uitgedrukt waren ze dan ook eerder verrast dat de revolutie 

respect toonde voor de onafhankelijkheid van hun onderzoek en hun medewerking vroeg… 

Uit deze samenwerking vloeiden een reeks uitzonderlijke initiatieven voort die de ontwikkeling van 

de ecologie als wetenschappelijke discipline bevorderden. Op dit domein nam de Sovjetunie van de 

jaren twintig zelfs een voorhoedepositie in op het internationale vlak. 

Antikapitalisme en rationeel beheer 

De politiek van het revolutionaire bewind op het vlak van milieubescherming is weinig bekend, Ze 

werd weggemoffeld door de stalinistische contrarevolutie en door de latere rampen (het uitdrogen 

van het Aralmeer, Tchernobyl). Ze verdient het in eer te worden hersteld. Omdat de waarheid haar 

rechten heeft, maar ook omdat de lessen die er uit getrokken kunnen worden nog zeer actueel zijn. 

Zoals Douglas Weiner stelde, plaatsen de leiders van de vroege Sovjetunie een gelijkheidsteken 

tussen het socialisme en de rationele organisatie van de maatschappij op basis van de wetenschap. 
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Maar tegelijkertijd spraken ze zich uit tegen elke instrumenteel gebruik van de wetenschappen door 

de politiek, Een beleid dat de wetenschap aan banden legt, kon volgens hen enkel de wetenschap 

steriel maken… en ten slotte het politieke project van een rationele sociale ontwikkeling schaden. 

De bolsjevistische theoretici, Lenin op kop, beschouwden in feite het antikapitalisme als een 

conclusie die zich logisch aan elke coherente wetenschapper moest opdringen, Vandaar de sérieux 

waarmee ze rekening hielden met wetenschappelijke werken uit alle disciplines. Vandaar ook hun 

interesse om op basis van deze werken te debatteren. Deze houding ligt in de rechte lijn van de 

opstelling van Marx en Engels tegenover Ricardo, Smith, Morgan of Darwin: op kritische wijze de 

wetenschappelijke ontdekkingen integreren, de filosofische veronderstellingen van de onderzoekers 

bediscussiëren, indien nodig de ideologische vooroordelen die uit hun klasse-opvattingen voort 

vloeien, bloot leggen. 

Materialistische ecologie 

Om het gunstig onthaal te begrijpen waarmee de voorstellen van Podiapoliskii werden begroet moet 

men bovendien weten dat Lenin voor bescheidenheid pleitte tegenover de ‘burgerlijke 

wetenschappers’ en dat de agronoom behoorde tot een specifieke stroming binnen de Russische 

natuurbeschermers: hij was noch een nostalgische romanticus, noch een voorstander van een 

instrumentalistische ecologie die de ‘goede’ soorten wou bevoordelen door de ‘slechte’ uit te 

roeien, maar een vertegenwoordiger van een derde stroming, die D. Weiner bestempelt als 

materialistische ecologisten. 

Nikolai Podiapolskii, Grigorii Kozhevnikov, Vladimir Stanchinsky en anderen ontwikkelden een 

zeer moderne benadering. Vanuit de vrees dat de vernietiging van het leefmilieu uiteindelijk zou 

leiden tot een sociale ineenstorting pleitten zij ervoor dat de mensheid een rationeel beheer van de 

natuur zou ontwikkelen, met de meest extreme voorzichtigheid, zich daarbij steunend op de best 

mogelijke wetenschappelijke basis. Voor deze wetenschappers waren de zapovedniks laboratoria 

die er op gericht waren te doen begrijpen hoe ecologische levensgemeenschappen functioneerden, 

opdat de maatschappij bewust de best aan de ecosystemen aangepaste ontwikkelingsoriëntaties zou 

aannemen (vooral in de landbouw). 

Een gedeeltelijke maar reele convergentie 

Deze benadering kon Lenin enkel overtuigen. Ter herinnering: We hebben aan Lenin een 

vroegtijdige kritiek te danken van de economische theorieën (vandaag in de mode!) over de 

mogelijkheid vernietigde natuurlijke bronnen te vervangen door kapitaal: ‘Het is even onmogelijk 

om de krachten van de natuur te vervangen door menselijke arbeid als archines (een Russische 

lengte-eenheid) door pouds (een Russische gewichtseenheid)’ (1). De beslissing van het sovjet-

regime om de bossen te nationaliseren kwam evenmin uit de lucht vallen: ze vloeide in rechte lijn 

voort uit de analyse van Marx over de contradictie tussen de korte termijnopvattingen van het 

kapitalisme en de vereisten, noodzakelijk op lange termijn, van een verantwoordelijk bosbeheer. 

Breder bekeken was de idee van een rationele menselijke regulering van het uitwisselen van materie 

met de natuur Lenin niet vreemd. Hij kende de geschriften van Marx over de noodzaak voor de 

‘sociale mens, de geassocieerde producenten rationeel hun metabolisme met de natuur te beheren’, 

in de eerste plaats door de menselijke uitwerpselen aan de aarde terug te bezorgen. 

Niets wijst er echter op dat de bolsjevistische leiders de lange termijnvisie van Stanchinsky, 

Kozhevnikov en anderen over de eindigheid van de natuurlijke bronnen, de limieten van de 

ontwikkeling en de ecologische dreiging hadden overgenomen. Het tegendeel beweren zou een 

anachronisme en mystificatie zijn. 



34 

 

Bepaalde communisten mogen gevoelig geweest zijn voor deze kwesties hun leiding was dit niet. 

Hiervoor waren er drie redenen: 1) zij had andere katten te geselen, 2) het risico van een 

wereldwijde ecologische crisis was nog enkel een wetenschappelijke projectie, geen bepalende 

dimensie van de sociale crisis, 3) opvattingen over de ‘overheersing van de natuur door de 

mensheid’ hadden een zeer diepe impact. (2) 

De bocht van 1928 

Blijft het feit dat de politiek van milieubehoud van het vroege sovjet-regime rijk was aan 

wetenschappelijke ontwikkelingen die vroegen om integratie in het marxisme. In het bijzonder 

beloftevol waren de werken van Stanchinsky over de verdeling over de verschillende niveaus van 

de voedselketting van de zonne-energie die door de planten werd gecapteerd, de gevolgen op het 

dynamisch evenwicht van de natuurlijke gemeenschappen en de implicaties hiervan voor de 

‘rationele beheersing van het metabolisme’ mensheid-natuur. 

Dit theoretische en praktische elan werd helaas totaal gebroken door de stalinistische 

contrarevolutie. Vanaf 1928 wordt de ‘burgerlijke’ of ‘kleinburgerlijke’ oorsprong van de 

wetenschappers steeds meer ingeroepen om hun standpunten in diskrediet te brengen, Stalin 

versterkt zijn politieke dictatuur. Hij kan de wetenschappelijke vrijheid van gedachte waarvoor de 

zachte en briljante Lunatcharsky garant stond, niet langer tolereren. Lunatcharsky zelf moet het 

Commissariaat van Narkompros opgeven in 1929. 

Naar een ‘proletarische wetenschap’ 

De spanning loopt snel op met het eerste Vijfjarenplan (1929-1934). De ecologisten bekritiseren de 

buitensporige intensifiëring van de ontginning van de bossen en van de jacht. Bovenal ontwikkelen 

ze een snoeiharde kritiek van de gedwongen collectivisering, die geen enkele rekening houdt met de 

natuurlijke productiviteit van de ecosystemen. Ze voorspellen er de mislukking van en vrezen voor 

een verlies van biodiversiteit. 

De feiten bevestigen hun pronostieken: de landbouwproductie stort in. Zeker, ten gevolge van de 

revolte van de boeren, niet ten gevolge van de ecologische dysfuncties (waarvan het effect zich pas 

op langere termijn laat merken). Maar het heeft weinig belang: Stalin kan de kritiek niet tolereren. 

Hij zoekt zondebokken, Het onaantastbaar karakter van de zapovedniks wordt aangeklaagd, de 

‘burgerlijke wetenschappers’ behandeld als ‘saboteurs’. 

Deze hatelijke propaganda loopt snel uit op een volledige ommekeer in de verhouding tussen 

marxisme en de wetenschappen. Stalin vindt de ‘proletarische wetenschap’ uit, degene die zich 

onderwerpt aan de partij en bovenal aan haar Chef. Deze ‘wetenschap’ zweert enkel bij de praktijk, 

geeft het fundamenteel onderzoek op en stelt zich ten dienste van het Plan en haar productivistische 

doelstellingen. Nieuwe gereleveerde waarheid, neemt de ‘Diamat’ (dialectisch materialisme) de 

plaats in van de religieuze dogma’s in een politiek de Inquisitie waardig. 

Woeste repressie, selectieve verontwaardiging 

Onder leiding van Stalin in hoogsteigen persoon wordt het offensief in de academische milieus 

georkestreerd door de filosoof Izaak Prezent. In zijn zog zullen allerlei charlatans, hoofdzakelijk 

meesterlijke hiellikkers, er in slagen de plaats in te nemen van echte wetenschappers. Het volstaat er 

in die laatsten ‘verraders van de arbeidersklasse’ te noemen en zogezegde wonderoplossingen aan te 

dragen om de productie te verhogen… 

Met zijn aanval op de genetica als ‘valse burgerlijke wetenschap’ is Lyssenko de geschiedenis 

ingegaan als het prototype van zulke arrivisten zonder scrupule. Op het moment dat Stalin Lyssenko 

onder de lauwerkransen bedelft, wordt Nikolaï Vavilov, pionier van de biodiversiteit, stichter van 
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de eerste zaadbank ter wereld, veroordeeld wegens spionage en in de gevangenis geworpen. Hij zal 

er sterven. 

De repressie raakt ook de verdedigers van het leefmilieu. De vroegere hoofdinspecteur van 

volksgezondheid en gewezen minister Kaminskii wordt in 1937 gearresteerd en geëxecuteerd: hij 

viel de gevolgen voor de gezondheid aan van de industriële verontreiniging. Stanchinsky en een 

twintigtal anderen worden gearresteerd in 1934. 

Het lot van al deze mensen riep veel minder verontwaardiging op in het Westen dan dat van 

Vavilov. Douglas Weiner schuift een interessante uitleg naar voor om deze selectieve 

verontwaardiging te verklaren: ‘Het lijkt nauwelijks vreemd dat onze wetenschappelijke cultuur, 

gericht als hij is op macht, snel nota heeft genomen van een aanval op de genetica maar totaal 

onwetend bleef over het onderwerpen van de ecologie’. 

Die dekselse Lenin 

Het is inderdaad gemakkelijk de verdediging op te nemen van de genetica: het is een goed 

gevestigde wetenschap die bovendien goed aansluit bij de technocratische dromen over het 

onderwerpen van de natuur. Het aanklagen van het bureaucratisch verstikken van de Russische 

ecologie is vervelender omdat de kapitalistische vertegenwoordigers sinds 50 jaar tonnen 

wetenschappelijke rapporten naast zich neerleggen waarin de alarmbel wordt geluid over de 

vernietiging van het milieu en haar gevaren. De reden van deze opstelling van de kapitalistische 

beleidsmakers is evident. Op hun manier laten ze evenzeer dogma’s voorgaan op wetenschap. De 

materiele groei in vraag stellen is voor hen evenzeer taboe als voor Stalin. 

De bolsjevieken waren zeker geen ecosocialisten avant la lettre. Maar dat verandert niets aan het 

feit dat die dekselse Lenin, in volle burgeroorlog, maar een onderhoud van een paar uren nodig had 

om de aanzet te geven tot een politiek die misschien de koers van de geschiedenis van de relaties 

tussen mensheid en natuur had veranderd. 

Noten: 

1) Lenin, La question agraire et les critiques de Marx, Œuvres, Ed. Sociales, V. De mogelijkheid 

om zonder limiet kapitaal in de plaats te stellen van natuurlijke bronnen ligt aan de basis van de 

stelling van de ‘zwakke duurzaamheid’ zoals ze verdedigd wordt door de econonomen Hartwick en 

Solow. 

2) Het geval van Trotsky is karakteristiek: Hij pleit voor de onafhankelijkheid van het 

wetenschappelijk onderzoek maar verdedigt tegelijkertijd een extreme opvatting van de 

‘overheersing van de natuur’ door de ‘socialistische mens’. Zie hiervoor D. Tanuro, Het bezwaarde 

ecologische erfgoed van Trotski. http://www.sap-

rood.be/cm/index.php?view=article&id=1124%3Ahet-bezwaarde-ecologische-erfgoed-van-

trotski&Itemid=53&option=com_content 

Meer lezen: 

Dit artikel steunt vooral op het boek van Douglas Weiner Models of Nature. Ecology, Conservation 

and Cultural Revolution in Soviet Russia, University of Pittsburgh Press, 1988. Een uitgebreide 

recensie van dit werk van de hand van onze kameraad Jean Batou verscheen in Révolution russe et 

écologie, in Vingtième Siècle. Revue d’histoire. www.persee.fr/doc/xxs_0294-

1759_1992_num_35_1_2562 

De affaire Vavilov is onderwerp van het boek van Peter Pringle The Murder of Nikolaï Vavilov. The 

Story of Stalin’s Persecution of one of the Great Scientists of the XXth Century, Paperback, 2011. 



36 

 

De vrouwen in de Russische revolutie 

Door Marijke Colle 

 

 

 

Tsaristisch Rusland: een achterlijk en grotendeels feodaal land 

In 1861 besliste tsaar Alexander II om de lijfeigenen te bevrijden. Elke boer kreeg een stuk land van 

ongeveer 4 hectare maar moest voor dit stuk land betalen in 49 jaarlijkse betalingen aan de staat. De 

staat had dat geld voorgeschoten aan de landeigenaars. 

In 1881, na 10 mislukte pogingen, wordt Alexander II uiteindelijk vermoord. Sofia Lvovna 

Perovskaïa had meegeholpen aan de moordaanslag op 13 maart. Zij werd ter dood veroordeeld 

samen met andere samenzweerders en op 15 april opgehangen in Sint Petersburg. Ze was lid van de 

revolutionair terroristische organisatie Narodnaïa Volia waarvan de leden bekend staan als de 

“Narodniki”. Zij wilden “het volk dienen”, een volk dat voornamelijk bestond uit arme boeren. De 

organisatie hoopte zo de weg vrij te maken voor een specifiek Russische weg naar de revolutie. Hun 

doel was een maatschappij waarin de soevereiniteit zou berusten bij kleine autonome economische 

eenheden van dorpsgemeenschappen die samen een confederatie zouden vormen ter vervanging van 

de staat. 

Vera Zasulich (1849 – 1919) werd als studente lid van de Narodniki. Ze emigreert in 1880 en zal 

met Georgi Plekhanov (1856 – 1918) samenwerken en de eerste marxistische groep in de Russische 

arbeidersbeweging oprichten. Ze ijveren voor de vorming van een revolutionaire proletarische partij 

en zijn vanaf dan tegenstanders van de strategie van de Narodniki. 

De revolutie van 1905 

Op 22 januari, “de Rode zondag”, begint de eerste Russische revolutie. De beweging eindigt tien 

maanden later met de belofte van een grondwetgevende vergadering of Constituante. Tijdens die 

revolutie is heel de maatschappij in beroering. Ook de vrouwen nemen er actief aan deel. Er ontstaat 

een “burgerlijk” feminisme rond klassieke eisen van vrouwenemancipatie: stemrecht, gelijk loon, 

http://archief.sap-rood.org/wp-content/uploads/2017/10/RR-vrouw-e1507152205905.jpg
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recht op opvoeding enz. De sociaaldemocraten steunen deze eisen, maar ze weigeren elke 

samenwerking of alliantie met de “burgerlijke feministen”. Er is ook geen sprake van een meer 

uitgediepte analyse van de burgerlijk feministische opvattingen over vrouwenonderdrukking. Elke 

belangstelling voor de problemen van de vrouwen, de kleinste tussenkomst naar vrouwen toe, werd 

gelijk gesteld met burgerlijk feminisme. 

In 1908 wordt er een eerste panrussisch Congres van vrouwen gehouden. Alexandra Kollontaï ( 

1972 – 1952) neemt er aan deel samen met een groep arbeidsters. Kollontaï wordt bij die inzet 

gesteund door Lenin. Het centraal comité van de partij stemt een motie die stelling neemt voor een 

afzonderlijke politieke en syndicale organisatie van vrouwen. Maar op praktisch vlak komt er van 

deze motie niets terecht omdat de natuur van deze organisaties niet wordt gepreciseerd. 

Voorafgaand aan de Oktoberrevolutie, is er in de sociaaldemocratische partij (nvdr.: ook de 

bolsjevieken noemden zich tot 1917 sociaaldemocraten) geen theorie geformuleerd in verband met 

het organiseren van vrouwen. 

De situatie van de vrouwen voor de revolutie van 1917 

In Rusland is een sterk geconcentreerde moderne industrie ontstaan. Grote bedrijven met meer dan 

1000 werknemers groeperen 41% van de arbeidskrachten (tegenover 17% in de USA). Westerse 

kapitaalgroepen bezitten gemiddeld 50% van de investeringen. De Russische bourgeoisie is zwak 

en bovendien afhankelijk van de heersende klassen in Engeland en Frankrijk. 

De situatie van de arbeiders is verschrikkelijk. Hele gezinnen worden door de patroons “ingevoerd”. 

Ze slapen in primitieve barakken of in slaapplaatsen dicht bij de machines. De meerderheid van de 

arbeiders is ongeschoold en analfabeet. 

Maar de toestand van de arbeidsters is nog erger. Die verdienen gemiddeld slechts de helft van een 

mannelijke arbeider. In 1913 werken de vrouwen 12 tot 13 uur per dag. In de kledingssector werken 

ze 13 tot 14 uur en verkoopsters in winkels magazijnen hebben dagen gaande van 16 tot 18 uur. 

Wanneer een arbeidster zwanger wordt, is haar leven in gevaar. Er is geen zwangerschapsverlof en 

elk jaar sterven er 30.000 vrouwen bij de geboorte. 

Het is in Rusland uitzonderlijk dat een vrouw niet geslagen wordt door haar man. Dit geweld wordt 

expliciet door de wet toegelaten. Vrouwen kunnen niet erven, ze zijn wettelijk de mindere van alle 

volwassen mannen van het gezin. Op het platteland is de vrouw nauwelijks meer dan een lastdier. In 

1914 kan slechts één derde van de vrouwen lezen, maar het percentage vrouwen dat kan lezen is 

hoger bij de arbeidsters. Seksuele pesterijen op het werk zijn schering en inslag. Vele vrouwen 

moeten zich prostitueren om aan een baan te geraken. 

Deelname aan de revolutie 

De vrouwelijke arbeidsters hadden al actief deelgenomen aan de revolutionaire beweging in 1905, 

zoals we kunnen lezen bij Alexandra Kollontaï : 

“De beweging van de arbeidsters maakt van nature deel uit van de arbeidersbeweging in het 

algemeen. (…) De arbeidster komt dichter bij haar bevrijding door deelname aan de 

arbeidersbeweging en dit niet enkel via de verkoop van haar arbeidskracht maar ook als vrouw, 

echtgenote, moeder en huishoudster.” Maar ze stelt ook vast: “Vanaf het moment dat de 

stakingsgolf vezwakt en de arbeidsters terug aan het werk gaan, na een overwinning of een 

nederlaag, zijn de vrouwen opnieuw verspreid en geïsoleerd.” 

Naar aanleiding van de Internationale Vrouwendag, 23 februari 1917, trekken verschillende 

vrouwenstoeten ( studenten, bediende, textielarbeidsters van de wijk Vyborg) in betoging door het 

centrum van Petrograd om brood te eisen. Hun actie wordt gesteund door de arbeiders die op hun 
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beurt het werk verlaten en de betogingen vervoegen. De enkele revolutionaire leiders die op dat 

moment in Petrograd aanwezig zijn, reageren voorzichtig tegenover deze spontane volksbeweging. 

Zoals de bolsjewiek Alexander Chliapnikov (lid van het centraal comité van de partij) zegt: dit is 

niets meer dan een hongeropstand en geen revolutie in opmars. 

In 1917 vertegenwoordigen vrouwen 43% van de arbeidersklasse. Vanaf het begin van de revolutie 

organiseren vrouwen zich en schuiven ze hun eisen naar voor. Vrouwen van soldaten vormen 

comités. Begin februari gaan de duizenden wasvrouwen in Petrograd in staking. Ze doorbreken de 

consensus tussen de voorlopige regering van Kerensky en de Mensjewieken en Sociaal-

Revolutionairen. 

In de partij van de Bolsjewieken wordt in 1917 voorgesteld een vrouwensecretariaat op te richten ( 

alleen voor technische propaganda taken!) om de propaganda van bourgeois feministes tegen te 

gaan, maar dit voorstel wordt verworpen. Elke vorm van organisatie van de vrouwen blijft gezien 

worden als een ondersteuning van het bourgeois feminisme. 

Genotdel en de niet-gemengde organisatie 

In de herfst van 1917 verwerpt de Vrouwenconferentie van Petrograd opnieuw een resolutie voor 

een vrouwensecretariaat en pas tijdens het Congres van arbeidsters en boerinnen in Moscou in 1918 

wordt er beslist een nationaal netwerk van vrouwengroepen op te richten. 

De omstandigheden van de burgeroorlog hebben de aanzet gegeven voor een specifieke 

tussenkomst naar de vrouwen. Konkordiya Samoilova (1876 – 1921) pleit in 1918 voor 

afzonderlijke vrouwenconferenties omdat de vrouwen in de gewone “gemengde” vergaderingen niet 

aan het woord kwamen over de problemen van de vrouwen, gewoon ook omdat er te weinig 

vrouwen aanwezig waren. Toch wordt een dergelijke afzonderlijke organisatie nog steeds gezien als 

een tijdelijke oplossing. 

Na de conferentie van arbeidsters en boerinnen in Moskou (1918) begint men aan de opbouw van 

een netwerk van vrouwen in alle partij instanties. Die vrouwengroepen noemt men “departementen” 

(Genotdel) in 1919. Ze hebben het recht om organisatorische initiatieven te nemen, ze hebben eigen 

lokalen in de dorpen en stadswijken en verzorgen publicaties. Ze organiseren vergaderingen, 

verdedigen de belangen van de vrouwen in de partij, de vakbonden en de sovjets (arbeidersraden). 

In de praktijk gingen de bolsjewieken verder dan in de theorie. In volle burgeroorlog organiseert 

men vrouwenconferenties voor vrouwen die geen partijlid zijn, ze houden vergaderingen van 

vrouwelijke afgevaardigden om rechtsreeks tussen te komen bij de vrouwen in niet-gemengde 

vergaderingen. Afgevaardigden van arbeidsters, boerinnen en huisvrouwen worden voor drie maand 

verkozen, ze volgen politieke vormingen om verantwoordelijkheden te leren opnemen op het niveau 

van de plaatselijke sovjet. Op het einde zullen er drie miljoen vrouwen betrokken zijn bij het 

systeem van afgevaardigden. Maar nooit is hier sprake van een onafhankelijke samenhangende 

sociale beweging. Men blijft angst hebben voor het toekennen van te veel actievrijheid aan de 

Genotdel. 

De discussie beperkt zich tot organisatorische problemen binnen de partij. De mogelijkheid van een 

vrouwenbeweging buiten de partij wordt niet onder ogen gezien. Een dergelijke beweging wordt 

nog steeds als burgerlijk beschouwd. Op dit vlak blijven de bolsjewieken de gevangenen van de 

Duitse sociaaldemocratische opvattingen. “Er bestaat geen specifieke vrouwenbeweging”. 

De eisen van de vrouwen en radicaal wetgevend werk 

De nieuwe grondwet van de jonge Sovjetstaat stelt het burgerlijk huwelijk in, man en vrouw worden 

gelijk verklaard, de wet maakt geen onderscheid meer tussen wettige en onwettige kinderen, 

echtscheiding met onderlinge toestemming wordt mogelijk, op aanvraag van een van de partners 
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zonder dat er bewijzen of getuigen aan te pas komen. Overspel en homoseksualiteit worden 

geschrapt uit de strafwet, het gezag van het gezinshoofd verdwijnt uit het burgerlijk wetboek. 

Vrouwen krijgen stemrecht. De nieuwe arbeidswet verleent moederschapsverlof, gelijk loon, 

specifieke beschermende maatregelen voor vrouwen, de werkdag wordt beperkt tot acht uur en de 

week tot 48 uren. Sociale zekerheid wordt opgebouwd. 

Voor Kollontaï, voor de vrouwelijke leiders en sommige leiders van de Bolsjewieken zoals Lenin 

en Trotsky, zal het huishoudelijk werk alleen maar van natuur veranderen door industrialisatie, door 

de deelname van de vrouwen aan de arbeidsmarkt en de socialisering van de huishoudelijke taken. 

Dat werd gezien als een kwestie van onmiddellijk belang in de overgangsperiode. Socialisatie van 

de huishoudelijke taken door gemeenschapsvoorzieningen werd beschouwd als de belangrijkste 

maatregel om de vrouwen te bevrijden. De partij spreekt zich uit voor de uitbouw van publieke 

volkskeukens, crèches en kleutertuinen. 

In 1920 wordt de abortuswet gestemd, maar het verband met anticonceptie als beste middel om 

abortus te voorkomen, wordt niet gelegd. De meeste artsen zijn voor de abortuswet, maar het recht 

hierop wordt schoorvoetend toegestaan. Wanneer vrouwen om een andere reden dan materiële 

problemen abortus aanvragen, worden ze bekritiseerd. Er zijn niet voldoende ziekenhuisbedden 

voor abortus en in het midden van de jaren ’20 is er geen wetenschappelijk onderzoek meer rond 

anticonceptie door gebrek aan kredieten. 

Abortus wordt vooral gezien als een probleem van volksgezondheid, men heeft het over de gevaren 

van een dalend geboortecijfer en over het gevaar van de ingreep zelf. Na 1921 is er geen discussie 

meer in de vrouwenorganisaties rond abortus en de controle op hun vruchtbaarheid door de 

vrouwen zelf. 

De invoering van de NEP 

Na de periode van het “oorlogscommunisme” is het land de uitgeputte overwinnaar van drie jaar 

burgeroorlog tegen het imperialisme. De Nieuwe Economische Politiek (NEP) leidt tot een 

drastische vermindering van de openbare uitgaven en het opschorten van de kredieten voor 

collectieve voorzieningen. Men wil de Genotdel opheffen, maar na massaal protest hiertegen en een 

fel debat in de partijkrant Pravda, beslist men ze te behouden. Op het einde van de jaren ‘20 zullen 

dezelfde argumenten worden gebruikt om de lokalen van de Genotdel te sluiten. 

Vanaf 1922 zien we een verzwakking van de Genotdel. Inessa Armand en Konkordiya Samoïlova 

zijn gestorven. Krupskaïa houdt zich met andere zaken bezig en Kollontaï vertrekt naar Noorwegen. 

De nieuwe vrouwelijke kaders hebben geen gewicht binnen de partij die zich niet interesseert voor 

theoretische debatten over feminisme. De interne democratie verzwakt. Bevelen opvolgen, carrière 

maken, dat alles leidt tot politieke passiviteit. 

Bij het begin van de NEP moeten sommige militanten toegeven dat de terugkeer van de vrouwen 

naar de haard, het verwaarlozen van de collectieve voorzieningen, de traditionele gezinspatronen in 

eer zou herstellen. Ze stelden dan ook voor om een beweging uit te bouwen die op plaatselijk vlak 

zou ijveren voor nieuwe levensvormen. Maar de meerderheid van de Genotdel-leden beschouwden 

deze ideeën als gevaarlijke feministische afwijkingen. 

Op het einde van de jaren ‘20 veranderen de Genotdel van mening over het vormen van organisaties 

die onafhankelijk zijn van de partij. Dit omdat ze zien dat de partij mislukt is in het maken van 

vooruitgang in de vrouwenbevrijding. 

Maar deze kritieken blijven partiëel. Er wordt geen alternatief economisch en sociaal programma 

opgesteld dat de partij in staat zou stellen vrouwenbevrijding werkelijk in haar programma te 

integreren zowel in theorie als in de praktijk. 
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In 1930 worden de Genotdel en hun blad Kommuniska door Stalin opgeheven. 

Tot besluit 

Wanneer we de Russische revolutie bestuderen, begrijpen we beter wat de band is tussen de strijd 

voor het socialisme en voor de bevrijding van de vrouw, welke plaats een autonome 

vrouwenbeweging kan innemen en ook wat de kracht is van ideologie en van de gezinsstructuren. 

We krijgen vaak de indruk dat, zolang het land een relatief gezonde en democratische arbeidersstaat 

was, de beloftes ten opzichte van de vrouwen werden gehouden maar dat met de degeneratie van de 

revolutie, de situatie voor de vrouwen verslechtert. 

De opgang en neergang van de proletarische democratie en van de arbeiderscontrole vallen niet 

samen met de opgang en neergang van de vrouwenbeweging. Er was een andere invulling van de 

politiek van de NEP mogelijk geweest. Maar in de debatten hebben noch de leiders en leidsters van 

de partij, noch de communistische basismilitanten, voldoende aandacht besteed aan de 

“vrouwenkwestie”. 

Die zwakte vloeide niet rechtsreeks voort uit de bureaucratische contrarevolutie die onder leiding 

van Stalin plaats vond. 
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De Georgische mensjewistische revolutie: een historische tragedie 

Door Ron Blom 

In het boek The Experiment: Georgia’s Forgotten Revolution 1918-1921 onderzoekt Eric Lee de 

vaak vergeten geschiedenis van de door Mensjewieken bestuurde Georgische Democratische 

Republiek in haar korte bestaansperiode tussen 1918-1921. 

Honderd jaar geleden vormde de Russische Revolutie van 1917 voor velen een symbool van hoop. 

Tegelijkertijd was er al meteen kritiek op de tekortkomingen van dit socialistische experiment onder 

aanvoering van de radicale bolsjewieken. De burgeroorlog, het oorlogscommunisme, de 

stalinistische contrarevolutie en de verschrikkingen van de Goelag resulteerden voor lange tijd in 

het gelijkstellen van de revolutie met onderdrukking. Het bezoedelde - zelfs tot ver na de val van de 

Berlijnse Muur - het idee van socialisme. 

Een deel van de gematigde socialisten, waaronder Karl Kautsky, vestigden zijn hoop op het door de 

mensjewieken bestuurde Georgië, dat zich in 1918 onafhankelijk verklaarde van Rusland. Het 

experiment in Georgië laat volgens de Amerikaanse , maar in Engeland levende, journalist en 

historicus Eric Lee zien dat het ook anders kon. 

Lee duikt in zijn boek in de geschiedenis van dit land en bekijkt wat hij noemt het democratisch 

socialistische experiment. De mensjewistische, pro-geallieerde variant van de Russische 

sociaaldemocratische beweging (zoals veel socialisten zich destijds nog noemden, red.) was al 

geruime tijd dominant in dit deel van het voormalige Russische tsarenrijk. Lee benadrukt in zijn 

boek het na de onafhankelijkheid functionerende meerpartijensysteem, de persvrijheid en de 

bewegingsvrijheid van vakbonden en coöperaties. 

De Georgische Democratische Republiek bestond slechts een drietal jaren voordat deze 

gewelddadig werd vernietigd. Dat gebeurde in opdracht van de oorspronkelijk uit Georgië komende 

bolsjewiek Jozef Stalin, die weinig ophad met het Georgische nationalisme. 

Revolutionaire hervormingen 

Georgië vormde vanaf 1801 een provincie van tsaristisch Rusland, de spreekwoordelijke 

gevangenis der volkeren. De bevolking bestond in 1917 voor 57 procent uit Russen en onderdrukte 

andere volken maakte 43 procent van het totaal uit. Het zaad van de revolutie werd in Georgië 

gezaaid door de boerenopstand die van 1904 tot 1906 woedde in het westelijke district Guria. Als 

gevolg van de revolutionaire gebeurtenissen van 1917 aan het einde van de Eerste Wereldoorlog 

verklaarde het land zich onafhankelijk. 

De mensjewistische sociaaldemocraten onder leiding van Noe Zhordania introduceerden met 

overweldigende steun van boeren en intellectuelen vanaf 1918 gelijksoortige landhervormingen als 

ten tijde van de ‘Guriaanse Republiek’. Begin 20ste eeuw werd dit agrarische voorbeeld van 

revolutionair zelfbeheer regelmatig vergeleken met de Parijse Commune. In plaats van 

nationalisatie of collectivisering was er sprake van landoverdracht aan de boeren. Anders dan in 

Rusland was er geen sprake van strijd tussen stad en platteland en heerste er ook geen hongersnood. 

Deze sociaaldemocraten die zichzelf net als de bolsjewieken marxisten noemden introduceerden 

vrouwenkiesrecht en organiseerden verkiezingen voor een grondwetgevende vergadering waaraan 

vijftien politieke partijen deelnamen. In tegenstelling tot de rest van het voormalige tsarenrijk 

hadden de mensjewieken hier niet te maken met afnemende populariteit. De Georgische 

sociaaldemocraten wonnen 109 van de 130 zetels. De bolsjewieken die zich veelal op het noordelijk 

gelegen Rusland richtten deden ook mee, maar speelden vooralsnog geen rol van betekenis. 
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Contrarevolutionaire legers 

Georgië was neutraal ten gunste van de Witte contrarevolutionaire Legers. Mede om de toestroom 

van olie uit Bakoe in Azerbeidzjan veilig te stellen waren er achtereenvolgens Duitse en Britse 

troepen gelegerd. Op de achtergrond speelde steeds de dreiging van Turkse invallen. De 

buitenlandse soldaten probeerden vanuit Georgië het bolsjewistisch experiment te vernietigen door 

steun te verlenen aan de Witte legers die gebruik maakten van Georgisch grondgebied om de strijd 

aan te gaan met het door Trotski aangevoerde Rode Leger. De Russische mensjewieken wilden dan 

ook niets te maken hebben met de Georgische partijgenoten. 

In december 1918 vocht Georgië een korte oorlog uit met Armenië. Tot overmaat van ramp werd 

Georgië –net als tegenwoordig – geplaagd door etnische conflicten. Daarbij traden de 

mensjewieken beslist niet zachtaardig op. Lee moet niettegenstaande zijn openlijke sympathie 

vaststellen dat ‘Ondanks alle resultaten, de sociaaldemocratische regering beschadigd werd door 

grove en gewelddadige pogingen om de Georgische nationale minderheden te onderdrukken’. 

Een bloedig ingrijpen dat Trotski niet zonder reden zag als vergelijkbaar met zijn eigen ingrijpen 

gedurende de burgeroorlog. Daarbovenop had Georgië ook nog eens te kampen met een 

economische crisis. De plaatselijke bolsjewieken – ofschoon klein in aantal – daagden de 

mensjewistische regering steeds uit met openlijke steun van de bolsjewistische partij in Rusland en 

zelfs met couppogingen in november 1919 en mei 1920. 

Invasie door Stalin 

Vroeg in 1921 maakte een inval van het Rode Leger, in opdracht van de Georgische bolsjewieken 

Ordzhonikidze en Stalin, een einde aan het experiment. Dat gebeurde onder het voorwendsel van 

een bolsjewistische opstand, maar in werkelijkheid ging het om de Bakoe-Batumi spoorweg. Lee 

suggereert niet ten onrechte dat Lenin en Trotski hier aanvankelijk niets van af wisten ook al blijft 

hij hun regime ‘totalitair’ noemen. 

Lenin en Trotski waren onder andere vanwege strategische redenen niet blij met de Georgische 

onafhankelijkheid, maar konden er mee leven en sloten een verdrag. Maar toen de invasie eenmaal 

een feit was, rechtvaardigde Trotski de militaire operatie door middel van zijn boek Tussen Rood en 

Wit. 

De invasie was niet zomaar een vergissing, zoals de beslissing van het Rode Leger om in 1920 

agressieve binnenvallende Poolse troepen tot in Polen zelf te achtervolgen in de hoop om een 

arbeidersrevolte te stimuleren (waar Trotski ook al tegen was). Het was ook geen door de 

tegenstander aan het arbeidersregime opgedrongen ‘tragische noodzakelijkheid’. 

De bevolking verzette zich langdurig met steun van de mensjewistische volksgarde tegen de 

bezetting. Ook de bolsjewieken in Georgië vroegen in 1922 om meer autonomie en betere 

behandeling van de nationale gevoelens. Dit zette Lenin aan tot het lanceren van zijn laatste 

politieke campagne tegen het groot-Russisch chauvinisme van Stalin. De inmiddels zieke Lenin 

droeg Trotski op die campagne voort te zetten. Tevergeefs, een massale opstand in 1924 in Georgië 

werd gruwelijk onderdrukt door de inmiddels gestaliniseerde Moskouse regering. 

Conclusie 

Achteraf kan de invasie in Georgië gerust beschouwd worden als een belangrijke stap in het 

integreren van een segment van de bolsjewistische partij in een conservatief centrale 

regeringsbureaucratie en daarmee het wurgen van arbeiders politiek. Het wijst ons tevens op het 

belang van een juiste nationaliteitenpolitiek met respect voor minderheden en een onverzoenlijkheid 

richting chauvinisme van de heersende mogendheid. Ofschoon niet altijd even consequent 

probeerden Lenin en Trotski hier tegen de stroom in aan vast te houden. 
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Hoewel Lee`s The Experiment sterk pro-mensjewistisch gekleurd is en ook niet altijd even 

overtuigend, is het een informatief boek over een interessant experiment gedurende een turbulente 

periode. Het blijft evenwel hypocriet om de bolsjewieken te veroordelen dat ze niet samenwerkten 

met de mensjewieken. In tegenstelling tot Rusland werd Georgië niet geconfronteerd met pogroms 

en militaire invallen vanuit alle hoeken. Honderd jaar later moeten we vaststellen dat zoeken naar 

helden niet zo zinvol is en dat de Georgische mensjewistische republiek net zoals het 

bolsjewistische experiment in het Russische Noorden tegenstrijdig en complex is. 

Eric Lee, The Experiment. Georgia’s Forgotten Revolution 1918-1921, Zed books, 16,50€. 

Dit artikel verscheen oorspronkelijk op socialisme.nu. 
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Gramsci en de Russische Revolutie 

Door Alvaro Bianchi en Daniela Mussi  

 

 

 

Tachtig jaar geleden, op 27 april 1937, overleed Antonio Gramsci, nadat hij de laatste tien jaar van 

zijn leven in een fascistische gevangenis had doorgebracht. Gramsci kreeg later erkenning voor het 

theoretische werk van zijn aantekeningenboeken uit de gevangenis. Maar zijn politieke bijdragen 

begon hij al tijdens de Eerste Wereldoorlog toen hij een jonge student linguïstiek was aan de 

Universiteit van Turijn. Toen al waren zijn artikelen in de socialistische pers niet alleen gericht 

tegen de oorlog, maar ook tegen de Italiaanse liberale, nationalistische en katholieke cultuur. 

Begin 1917 werkte Gramsci als journalist voor een lokale Turijnse socialistische krant, Il Grido del 

Popolo (De schreeuw van het volk) en werkte hij mee aan de editie van Avanti! (Voorwaarts!) in 

Piëmont. In de eerste maanden na de Russische Februari Revolutie druppelde het nieuws daarover 

maar langzaam binnen in Italië. Het ging vooral om het overnemen van artikelen van 

nieuwsagentschappen in Londen en Parijs. In Avanti! verschenen af en toe stukken over Rusland 

die waren ondertekend met ‘Junior’, een pseudoniem voor Vasilij Vasilevich Suchomlin, een 

Russische banneling die tot de Sociaal-Revolutionairen behoorde. 

Om de Italiaanse socialisten van betrouwbare informatie te voorzien, stuurde de leiding van de 

Italiaanse Socialistische Partij (PSI) een telegram naar parlementslid Oddino Morgari, die in Den 

Haag was, met de vraag om naar Petrograd te gaan en daar contact te leggen met de revolutionairen. 

De reis mislukte en Morgari kwam in juli in Italië terug. Op 20 april publiceerde Avanti! een stuk 

http://archief.sap-rood.org/wp-content/uploads/2017/05/gramsci.jpg
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van Gramsci over de poging van de parlementariër om te reizen en hij noemde hem de ‘rode 

ambassadeur’. 

Zijn enthousiasme over de gebeurtenissen in Rusland was zichtbaar. Gramsci was op dat moment 

van mening dat de potentiële kracht van de Italiaanse arbeidersklasse tegenover de oorlog direct 

verbonden was met de kracht van het Russische proletariaat. Hij dacht dat met de revolutie in 

Rusland alle internationale verhoudingen fundamenteel veranderd zouden worden. 

Wereldoorlog 

De Wereldoorlog beleefde z’n meest intense momenten en de militaire mobilisatie raakte de 

Italiaanse bevolking diep. Angelo Tasca, Umberto Terracini en Palmiro Togliatti, vrienden en 

kameraden van Gramsci, werden opgeroepen naar het front. Gramsci was daarvan vrijgesteld 

vanwege zijn broze gezondheid. Zo werd de journalistiek zijn ‘front’. 

In zijn artikel over Morgari haalde Gramsci met instemming een verklaring van de Russische 

Sociaal-Revolutionairen aan, die in Italië was gepubliceerd in de Corriere della Sera, die alle 

regeringen in Europa opriep om af te zien van hun militaire offensieven en om alleen defensieve 

acties te ondernemen tegen de Duitse aanval. Het was de positie van ‘revolutionaire defensie’, die 

aangehangen werd door een grote meerderheid van het Al-Russische Congres van Sovjets in april. 

Avanti! zou enkele dagen later de resolutie van dit congres afdrukken, in een vertaling van Junior. 

Maar naarmate er meer nieuws kwam, begon Gramsci zijn eigen interpretatie te ontwikkelen over 

wat er in Rusland aan de hand was. Eind april 1917 publiceerde hij in Il Grido del Popolo een 

artikel onder de kop Note sulla rivoluzione russa (‘Aantekeningen over de Russische Revolutie’). In 

tegenstelling tot de meeste socialisten in die tijd – die de Russische gebeurtenissen analyseerden als 

een nieuwe Franse Revolutie – sprak Gramsci erover als een ‘proletarische daad’ die zou leiden tot 

socialisme. 

Maximalisten 

Voor Gramsci was de Russische Revolutie geheel verschillend van het Jacobijnse model, dat gezien 

werd als louter een ‘burgerlijke revolutie’. In zijn interpretatie van de gebeurtenissen in Petrograd 

stelde Gramsci een politiek programma voor de toekomst op. Om de beweging op gang te houden 

en op weg te gaan naar een arbeidersrevolutie, moesten de Russische socialisten definitief breken 

met het Jacobijnse model – dat hier geïdentificeerd werd met het systematisch gebruik van geweld 

en met een laag niveau van culturele activiteit. 

In de volgende maanden van 1917 sloot Gramsci zich snel aan bij de lijn van de Bolsjewieken, een 

opstelling die ook zijn overeenstemming uitdrukte met de meer radicale en anti-oorlogsfracties van 

de PSI. In een artikel van 28 juli, I massimalisti Russi (‘De Russische maximalisten’), verklaarde 

Gramsci zijn volledige steun aan Lenin en wat hij noemde de ‘maximalistische’ politiek. Dit 

vertegenwoordigde naar zijn mening ‘de continuïteit van de revolutie, het ritme van de revolutie en 

daarom de revolutie zelf’. De maximalisten waren de incarnatie van het ‘maximale idee van 

socialisme’, zonder enige behoefte het verleden te behouden. 

Gramsci legde er de nadruk op dat de revolutie niet onderbroken kon worden en dat die de 

burgerlijke wereld voorbij zou moeten streven. Voor de journalist van Il Grido del Popolo was het 

grootste risico van alle revoluties en vooral de Russische, de ontwikkeling van het idee dat het 

proces een eindpunt had bereikt. De maximalisten waren de kracht die zich teweer stelde tegen die 

onderbreking en daarom ‘de laatste logische schakel in het revolutionaire proces’. Volgens de 

redenering van Gramsci vormde het hele revolutionaire proces een ketting en die ging vooruit in 

een beweging waarin de sterkste en meest vastbesloten elementen in staat waren om de zwakste en 

meest verwarde delen op sleeptouw te nemen. 
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Delegatie 

Op 5 augustus kwam een Russische delegatie van de sovjets aan in Turijn, waaronder Josif 

Goldemberg en Aleksandr Smirnov. De reis was georganiseerd door de Italiaanse regering, die 

hoopte dat de nieuwe regering in Rusland zich zou inschakelen in de oorlog tegen Duitsland. Nadat 

zij de Russische afgevaardigden hadden ontmoet, stonden de Italiaanse socialisten perplex over de 

ideeën die nog steeds heersten in de Russische sovjets. 

Op 11 augustus vroeg de uitgever van Il Grido del Popolo zich af: 

‘Als we de afgevaardigden van de Russische sovjet horen spreken ter verdediging van het 

voortzetten van de oorlog in naam van de revolutie, dan vragen wij ons daarentegen sterk af of dit 

niet betekent dat zij accepteren of zelfs wensen dat de oorlog voortgaat in het belang van de 

Russische kapitalistische suprematie tegen de vooruitgang van de arbeidersklasse.’ 

Desondanks bood het bezoek van de afgevaardigden van de sovjet de mogelijkheid om propaganda 

te maken voor de revolutie en de Italiaanse socialisten grepen dit moment aan. Na een bezoek aan 

Rome, Florence, Bologna en Milaan, keerde de delegatie terug naar Turijn. Voor het Casa del 

Popolo (volkshuis) verwelkomden veertigduizend mensen de Russische Revolutie met de eerste 

openbare demonstratie in de stad sinds het begin van de oorlog. 

Op het balkon van het huis vertaalde Giacinto Menotti Serrati, toen leider van de maximalistische 

vleugel in de partij en een sterke tegenstander van de oorlog, de toespraak van Goldemberg. Toen 

de afgevaardigde sprak, zei Serrati dat de Russen onmiddellijk een eind aan de oorlog wilden 

maken en hij sloot zijn ‘vertaling’ af door te roepen ‘Leve de Italiaanse revolutie’! De menigte 

antwoordde met een luid geroep: ‘Lang leve de Russische Revolutie! Lang leve Lenin!’ 

Gramsci deed enthousiast verslag van deze bijeenkomst met de Russische afgevaardigden van de 

revolutie in Il Grido del Popolo. De demonstratie toonde naar zijn mening een waar ‘spektakel van 

de proletarische en socialistische krachten in solidariteit met het revolutionaire Rusland.’ Een paar 

dagen later zou dit spektakel nog eens te zien zijn in de straten van Turijn. 

Opstand in Turijn 

In de morgen van 22 augustus was er geen brood meer in Turijn, als gevolg van een lange 

aanvoercrisis die veroorzaakt was door de oorlog. Om twaalven begonnen de arbeiders het werk 

neer te leggen in de fabrieken van de stad. Om vijf uur ’s middags, toen in bijna alle fabrieken het 

werk gestopt was, begon de menigte door te stad te marcheren en bakkerijen en pakhuizen te 

plunderen. De spontane opstand, waartoe niemand had opgeroepen, verspreidde zich en 

overmeesterde de stad. Het herstel van de aanvoer van brood stopte de beweging niet en die kreeg 

spoedig een politiek karakter. 

De volgende middag was de macht in de stad overgedragen aan het leger, dat de controle nam over 

het centrum van Turijn. Het plunderen en het opwerpen van barricades ging door in de buitenwijken 

van de stad. In Borgo San Paolo, waar de socialisten sterk waren, plunderden demonstranten de 

kerk van San Bernardino en staken die in brand. De politie opende het vuur op de menigte. 

De conflicten werden heftiger op 24 augustus. In de ochtend probeerden mensen met hun protest 

zonder succes het stadscentrum te bereiken. Een paar uur later liepen de demonstranten op tegen 

machinegeweren en pantserwagens van het leger. Op het laatst liep dit uit op vernielingen en op 24 

doden en meer dan 1500 gevangenen. De staking zou de volgende morgen doorgaan, maar zonder 

de barricaden. Er werden twee dozijn socialistische leiders gearresteerd. De spontane opstand kwam 

ten einde. 
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Il Grido del Popolo verscheen niet in deze dagen. De krant zou haar verschijnen hervatten op 1 

september, nu onder leiding van Gramsci, die de gearresteerde socialistische leider Maria Giudice 

verving. De staatscensuur maakte het onmogelijk om ook maar iets te publiceren over de opstand. 

Gramsci maakte toen van de gelegenheid gebruik om kort naar Lenin te verwijzen: ‘Kerenski 

vertegenwoordigt de historische fataliteit, maar Lenin vertegenwoordigt stellig de socialistische 

toekomst en we zijn met hem met al ons enthousiasme’. Het was een verwijzing naar de Julidagen 

in Rusland en naar de politieke vervolging van de Bolsjewieken die daarop volgde, die Lenin 

dwong om naar Finland te vluchten. 

Een paar dagen later, op 15 september, toen de troepen onder leiding van generaal Lavr Kornilov 

naar Petrograd opmarcheerden om de orde tegen de revolutie te herstellen, refereerde Gramsci 

opnieuw aan de ‘revolutie die zich voltrok in alle gewetens’. En op 29 september werd Lenin 

opnieuw gedefinieerd als ‘de agitator van het geweten, het alarm van de slapende zielen’. 

De informatie die in Italië beschikbaar was, was nog steeds niet betrouwbaar en werd gefilterd door 

de vertalingen van Junior in Avanti! Op dat moment beschouwde Gramsci de Sociaal-Revolutionair 

Viktor Chernov nog steeds als ‘de man met een concreet actieprogramma, een programma dat 

volledig socialistisch is, dat geen collaboratie toestaat en dat niet door de bourgeoisie geaccepteerd 

kan worden, omdat het het principe van privé-eigendom ondermijnt en omdat het tenslotte het begin 

is van de sociale revolutie’. 

Intussen ontwikkelde de politieke crisis in Italië zich verder. Na de nederlaag van het Italiaanse 

leger op 12 november in de slag bij Caporetto, nam de parlementaire socialistische fractie, onder 

leiding van Filippo Turati en Claudio Treves, een openlijk nationalistisch standpunt in en 

propageerde de verdediging van de ‘natie’, waarmee zij afstand namen van het ‘neutralisme’ van de 

voorgaande jaren. In de pagina’s van Critica Sociale publiceerden Turati en Treves een artikel dat 

de noodzaak bepleitte van de verdediging van het land door het proletariaat in tijden van gevaar. 

Florence 

De vasthoudend revolutionaire fractie van de partij aan de andere kant, organiseerde zichzelf ook 

met het oog op de nieuwe situatie. In november riepen leiders van deze fractie op tot een geheime 

bijeenkomst in Florence, om te discussiëren over ‘de toekomstige oriëntatie van onze partij’. 

Gramsci was inmiddels een belangrijke rol gaan spelen in de afdeling Turijn van de partij en hij 

nam deel aan de bijeenkomst als afgevaardigde. 

Op de bijeenkomst sloot hij zich aan bij degenen die, zoals Amadeo Bordiga, dachten dat het 

noodzakelijk was om militant op te treden, terwijl Serrati en anderen zich uitspraken voor het 

vasthouden aan de oude neutralistische tactiek. De bijeenkomst eindigde met het bevestigen van de 

principes van revolutionair internationalisme en verzet tegen de oorlog, maar zonder enige 

praktische afspraak over wat er moest gebeuren. 

Gramsci interpreteerde de gebeurtenissen in augustus in Turijn in het licht van de Russische 

Revolutie en toen hij terugkwam van de bijeenkomst, was hij ervan overtuigd dat er op dat moment 

actie nodig was. Aangespoord door dit optimisme en door de echo van de machtsgreep door de 

Bolsjewiki in Rusland, schreef hij in december het artikel La rivoluzione contro “Il Capitale (‘De 

revolutie tegen “Het Kapitaal”’), waarin hij verklaarde: ‘De revolutie van de Bolsjewieken was 

stellig de voortzetting van de algemene revolutie van het Russische volk’. 

Nadat ze erin geslaagd waren om de revolutie voor stagnatie te behoeden, kwamen de partizanen 

van Lenin aan de macht en waren zij in de positie om ‘hun dictatuur’ te vestigen en om ‘de 

socialistische vormen waaraan de revolutie uiteindelijk moet voldoen om haar ontwikkeling 

harmonisch voort te zetten’ uit te werken. In 1917 had Gramsci niet een duidelijk beeld van alle 

politieke verschillen tussen de Russische revolutionairen. Verder stond in zijn ideeën over de 
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socialistische revolutie centraal dat het moest gaan om een continue beweging ‘zonder 

gewelddadige botsingen’. 

Ononderbroken revolutie 

Door haar inherente en onweerstaanbare culturele kracht was de revolutie van de Bolsjewiki ‘meer 

gebaseerd op ideologieën dan op feiten’. Om deze reden kon de revolutie niet gelezen worden ‘naar 

de letter (van de tekst) van Marx’. In Rusland, zo stelde Gramsci, was Het Kapitaal ‘meer het boek 

van de bourgeoisie dan van de arbeiders’. Gramsci refereerde hier aan het Voorwoord van 1867 

waarin Marx claimde dat de naties met een sterkere kapitalistische ontwikkeling de weg toonden 

aan de minder ontwikkelde, de ‘natuurlijke stadia’ van de vooruitgang die niet overgeslagen konden 

worden. 

Op basis van deze tekst hadden de Mensjewieken een lezing van de sociale ontwikkeling in Rusland 

ontwikkeld die de noodzaak bevestigde van de vorming van een bourgeoisie en de vestiging van 

een volledig ontwikkelde industriële maatschappij voordat het socialisme mogelijk werd. Maar de 

revolutionairen onder leiding van Lenin waren volgens Gramsci ‘geen marxisten’ in de strikte 

betekenis van het woord. Dat wil zeggen dat zij wel ‘de immanente gedachten’ van Marx 

accepteerden, maar dat zij ‘sommige stellingen van Het Kapitaal afzwoeren’ en weigerden om dat 

te zien als ‘een externe kleine doctrine die bol staat van dogmatische en onontkoombare stellingen’. 

Volgens Gramsci zou de voorspelling van Marx over de ontwikkeling van het kapitalisme uit Het 

Kapitaal correct zijn in situaties van normale ontwikkeling, waarin de vorming van een ‘collectieve 

wil van de bevolking’ verloopt via ‘een lange reeks ervaringen van de klasse’. Maar de oorlog had 

deze temporaliteit op een onvoorspelbare manier versneld en binnen drie jaar hadden de Russische 

arbeiders deze ervaringen intens beleefd: 

‘De hoge kosten van levensonderhoud, honger en de hongerdood kon iedereen overkomen en 

tientallen miljoenen tegelijk doen omkomen. [Hiertegen] werd eensgezind opgetreden, eerst 

mechanisch en toen bewust na de eerste revolutie.’ 

Deze collectieve volkswil was versterkt door socialistische propaganda. Het had de Russische 

arbeiders de mogelijkheid geboden om in een uitzonderlijke situatie de hele geschiedenis van de 

arbeidersklasse in één ogenblik te beleven. De arbeiders herkenden de inspanningen van hun 

voorouders om zichzelf te emanciperen van de ‘banden van onderworpenheid’ en zij ontwikkelden 

snel een ‘nieuw bewustzijn’, waarmee zij ‘een actuele getuige van een toekomstige wereld werden’. 

Bovendien kreeg de Russische arbeidersklasse dit bewustzijn in een tijd dat het internationale 

kapitalisme volledig was ontwikkeld in landen als Engeland, waardoor zij snel haar economische 

rijpheid kon bereiken, een noodzakelijke voorwaarde voor collectivisme. 

Ondanks dat de jonge uitgever van Il Grido del Popolo in 1917 nog maar weinig kennis bezat van 

de ideeën van de Bolsjewieken, was hij op natuurlijke wijze dicht in de buurt gekomen van 

Trotski’s formule van permanente revolutie. Gramsci zag in Lenin en de Bolsjewieken de 

belichaming van een vernieuwingsprogramma van de ononderbroken revolutie. Een revolutie die hij 

ook graag verwerkelijkt zag in Italië. 

Levend 

Twintig jaar later overleed Gramsci als gevangene van het Italiaanse fascisme. Een dergelijke 

terugblik zou ons ertoe kunnen brengen om te geloven dat dit tragisch lot Gramsci ertoe zou 

brengen om de grote hoop die hij in Oktober koesterde ter discussie te stellen. Of zelfs dat zijn 

Gevangenisgeschriften een oefening zouden zijn om ‘nieuwe wegen’ te vinden, meer gematigde of 

onderhandelde vormen van strijd tegen het kapitalisme. 
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Maar er is geen sprake van een dergelijke capitulatie. In zijn gevangenisnotities ontwikkelde 

Gramsci een politieke theorie, waarin macht en consensus niet gescheiden zijn en waarin de staat 

wordt beschouwd als het historische resultaat van processen van verschillende verbonden krachten, 

processen die zelden gunstige voorwaarden scheppen voor onderdrukte groepen. 

Hij schreef over de noodzaak om de strijd in alle levenssferen te versterken en ook over de risico’s 

van hegemonische aanpassing en politiek ‘transformisme’. Hij had bijzondere aandacht voor de rol 

– bijna altijd schadelijk – van intellectuelen in het leven van de bevolking. En voor het belang om 

het marxisme verder te ontwikkelen als een integrale wereldvisie – de filosofie van de praxis. 

Niets in de jaren van zijn gevangenschap wijst er daarom op dat Gramsci de Russische Revolutie 

zou hebben opgegeven als programmatische en historische referentie voor de emancipatie van de 

arbeidersklasse. De Russische Revolutie bleef levend in Gramsci’s hoofd en hart tot aan zijn dood 

in april 1937. 

Daniela Mussi is postdoctoraal onderzoeker aan de Universiteit van Sao Paulo en uitgever van 

Outobro. Alvaro Bianchi is hoogleraar aan de faculteit politieke wetenschappen aan de 

Staatsuniversiteit van Campinas (Unicamp). Hij is de auteur van Laboratório de Gramsci 

(Alameda, 2008) en uitgever van Blog Junho. 

Dit artikel verscheen oorspronkelijk op Jacobin. Nederlandse vertaling: redactie socialisme.nu. 
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Oktober 1917 en de Belgische arbeidersbeweging 

Door Guy Van Sinoy  

 

 

 

Uitgeverij Memogrames en het CarCoB (de Franstalige tegenhanger van het Dacob, het “Archief en 

bibliotheek voor de studie van het communisme”) gaven onlangs een boek heruit dat in 1967 

geschreven werd door Claude Renard, militant van de Kommunistische Partij van België (KPB). 

De heruitgave is interessant om verschillende redenen. Vooreerst omdat het werk minutieus de jaren 

1914-1921 verhaalt met eerst een aantal donkere jaren (het falen van de Socialistische 

Internationale tegenover de imperialistische oorlog, het opportunisme van Émile Vandervelde, de 

oorlogsjaren), maar gevolgd door jaren van hoop en enthousiasme (Oktober 1917, de stichting van 

de Communistische Internationale in 1919, de eerste bouwstenen van de communistische beweging 

in België). 

Een eeuw na 1917 kunnen slechts weinigen van onze tijdgenoten zich het enthousiasme inbeelden 

waartoe de Oktoberrevolutie destijds aanleiding gaf, trouwens niet enkel in Europa, maar eveneens 

bij de gekoloniseerde volkeren die werden aangemoedigd om hun ketens te verbreken. 

Het is interessant om vandaag, 16 jaar na het einde van de Sovjetunie, te lezen wat een kader van de 

KPB 50 jaar geleden schreef en hoe hij dit schreef. In 1967, nog in schok van de pro-Chinese 

afsplitsing rondom Jacques Grippa, bleef de KPB sterk gekleurd door de stalinistische tradities. Het 

was op dat moment ondenkbaar dat de auteur de naam van Leon Trotsky (1) in zijn boek zou 

http://archief.sap-rood.org/wp-content/uploads/2017/06/coverboekbelgie1917.jpg
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vernoemen, hoewel deze een belangrijke rol had gespeeld in Oktober 1917. Het heeft dus 50 jaar 

geduurd opdat Claude Renard naar Leon Trotsky zou verwijzen in het nawoord van deze heruitgave 

van 2017. 

Oktober 1917 heeft belangrijke gevolgen gehad voor de arbeidersklasse in België, niet zozeer wat 

betreft politieke herschikking (de Belgische communisten hebben nooit de kaap van 1000 leden 

overstegen in de jaren 1920), maar vooral wat betreft de sociale en politieke verworvenheden. De 8-

urige werkdag, het algemeen stemrecht (voor mannen) en de intrekking van het artikel 310 van het 

Strafwetboek (dat de collectieve werkonderbreking of staking bestrafte) werden verkregen in de 

nasleep van de Eerste Wereldoorlog. 

Zoals Jean Puissant schrijft in het voorwoord van deze heruitgave van het boek van Claude Renard 

waren de patronale middens van kapitaalintensieve sectoren zoals Solvay (chemie) en Franqui 

(bankier) voor de hervormingen en dit in tegenstelling tot de arbeidsintensieve sectoren zoals de 

steenkoolmijnen en de metaalnijverheid (Société Générale). 

Nadat Vandervelde zijn trouw had bewezen tegenover de burgerij en de monarchie door de oorlog 

(en daarna het Verdrag van Versailles) te steunen, overwoog een deel van de burgerij de voordelen 

van het bij de macht betrekken van de BWP na de oorlog. In die zin had de toekenning van het 

algemeen stemrecht niet enkel het voordeel van de weg van de BWP naar de macht te begeleiden, 

maar ook van tegemoet te komen aan een eis die voor 1914 aanleiding had gegeven tot 

verschillende algemene stakingen. 

Uiteraard wekte de algemene context van de revolutionaire opmars in Europa (Duitsland, 

Hongarije) onrust op in de rangen van de burgerij en was het dus verstandig om toegevingen te 

doen. Zeker nadat de straten van Brussel (de enige hoofdstad die bezet werd door Duitse troepen) in 

november 1918 gevuld werden door revolutionaire soldaten die rode vlaggen hesen en 

machinegeweren opstelden op de Beurs. 

De socialistische revolutie bedreigde België niet in het onmiddellijke, maar, om een dierbare 

uitdrukking te ontlenen aan Daniel Bensaïd: “De geschiedenis heeft hen in de hals gebeten”. 

Wanneer een brand dreigt, zijn alle middelen goed om hem tegen te houden. Het algemeen 

stemrecht werd dus toegekend zonder voorafgaande herziening van de Grondwet! 

Het werk van Claude Renard is opgebouwd uit vier hoofdstukken: de deelname van de 

sociaaldemocratie aan de oorlog, de aarzelende ontwaking van het internationalisme tijdens de 

oorlog, de internationale draagwijdte van de Oktoberrevolutie en de oprichting van de 

Communistische Internationale en van de KPB. 

Bij het lezen volgen we met aandacht de eerste stappen van het ontstaan van de communistische 

beweging in België: de Vredesgroep van de SJW van Gent, anarchistische krantjes (De Volkswacht 

in Leuven, La Révolte in Brussel) die de Belgische arbeiders opriepen om zich te inspireren op het 

voorbeeld van de Sovjets, de groep L’Ère nouvelle rondom Joseph Thonet in Huy, de enthousiaste 

deelname van de SJW van Molenbeek aan straatbetogingen van Duitse soldaten. 

Van grotere omvang was de oprichting van de eerste Belgische communistische partij in 1920 

rondom War Van Overstraeten die L’Ouvrier Communiste uitgaf en afgevaardigde zou zijn op het 

2e Congres van de Communistische Internationale. Aan de andere kant was er Joseph Jacquemotte 

die actief was in de Bond van Bedienden in Brussel, L’Exploité uitgaf en een linkse stroming 

trachtte uit te bouwen binnen de BWP. In 1920 hielden de Amis de l’Exploité een congres om zich 

om te vormen tot stroming, maar ze werden daarop vrijwel direct uit de BWP gestoten. Onder 

impuls van de Communistische Internationale smeltten de groepen Van Overstraeten en 

Jacquemotte in 1921 samen om de Kommunistische Partij van België op te richten. 
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Dit verhaal is te ontdekken in het boek van Claude Renard. Het is ook onze geschiedenis. Want 

zoals Charles Plisnier in Faux Passeports (2) schrijft over het Congres van de KPB uit 1928 waar de 

aanhangers van Trotsky werden uitgesloten en één van hen zou geroepen hebben: “Hoe dan ook, 

deze partij, wij hebben haar gemaakt! Met onze inzet! Het is moeilijk om haar aan hen over te 

laten!” 

Noten: 

1) De namen van Zinovjev en Boecharin, nochtans mede-oprichters van de Communistische 

Internationale, werden evenmin vernoemd in het boek van Claude Renard. 

2) Faux Passeports, Charles Plisnier, (Souvenirs d’un agitateur communiste); boek waarvoor de 

auteur de Prix Goncourt ontving in 1937. Charles Plisnier was afkomstig uit Ghlin, advocaat van 

beroep en werd in 1928 uitgesloten van de KPB waar hij deel uitmaakte van het Centraal Comité. 

Octobre 1917 et le Mouvement ouvrier belge, Claude Renard, Ed. Memogrammes & CArCoB, 

2017, 160 p., 19€ (+ verzending). Te bestellen bij CArCob , Kazernestraat 33, 1000 Brussel, 

carcob@skynet.be. 
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Hoe herdenkt Rusland de 100e verjaardag van de Revolutie van 1917? 

Door Neal Michiels 

 

Foto: re-enactment in 1920 van de Russische Revolutie van 1917 

Van de Februarirevolutie naar de Oktoberrevolutie 

Deze week vieren we de honderdste verjaardag van het begin van de “Februari – revolutie” op 23 

februari 1917. (1) In volle Eerste Wereldoorlog trekken de vrouwen van Petrograd de straat op 

tegen het tsarisme en de oorlog. Dit gebeurt ter gelegenheid van de Internationale Dag van de 

Werkende Vrouw, een strijddag die 100 jaar later nog steeds wordt gevierd, als Internationale 

Vrouwenrechtendag, met dit jaar als erg strijdbare inzet een internationale vrouwenstaking! 

De vrouwen geven hiermee het startsein voor een massamobilisatie die op enkele dagen komaf 

maakte de tsaristische autocratie. Vormen van zelforganisatie van arbeiders, arbeidsters en soldaten 

worden gevormd: de “sovjets” (raden). Het is echter een andere politieke instelling die de macht 

naar zich weet toe te trekken: de “Voorlopige Regering”, een coalitie van verschillende liberale en 

gematigde socialistische groepen. Voor een uitgebreider verslag van de Februari – revolutie 

verwijzen we naar het artikel dat we gisteren publiceerden. 

Tussen maart en november groeit de tegenmacht van de sovjets in aantallen, centralisatie en politiek 

bewustzijn. Na de terugkeer van Lenin uit ballingschap en de verkondiging van zijn April – 

stellingen, pleit de bolsjewiekenpartij voor “alle macht aan de sovjets” en behaalt vanaf september 

meerderheden in de raden. Tevens beginnen de voorbereidingen van de machtsovername die zich 

op 25 oktober (7 november in de gregoriaanse kalender) voltrekt op de openingsdag van het 

Tweede Pan – Russisch Congres van de Sovjets onder leiding van het Militair Revolutionair Comité 

van de Sovjet van Petrograd. 

De herdenkingen in de Sovjetunie 

De Unie van Socialistische Sovjetrepublieken (Sovjet Unie) dankt haar bestaan aan de revoluties 

van 1917 en hecht daarom veel belang aan de herdenking ervan. De Raad van Volkscommissarissen 

http://archief.sap-rood.org/wp-content/uploads/2017/03/februari-1920.jpg
http://archief.sap-rood.org/wp-content/uploads/2017/03/februari-1920.jpg
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(de Sovjet – regering) herdoopt het Winterpaleis tot een publiek museum en opent er een 

tentoonstelling over de geschiedenis van de Revolutie. Ter gelegenheid van de derde verjaardag van 

de Oktoberrevolutie wordt in 1920 het spektakel “De bestorming van het Winterpaleis” 

georganiseerd, een historische reconstructie met 100.000 toeschouwers voor het Winterpaleis (zie 

foto). Op de tiende verjaardag van de Revolutie, in 1927, steunt de regering de productie van de 

films Oktober van Sergej Eisenstein en De val van de Romanov-dynastie van Esther Shub.  

In de stalinistische periode krijgen de herdenkingen de vorm van militaire defilés. Ook wordt de 

geschiedenis herschreven met de creatie van een persoonlijkheidscultus rondom Lenin en Stalin. 

Voor de vijftigste verjaardag in 1967 organiseert het regime, inmiddels met Brezhnev als leider, een 

militair defilé met historische kostuums op het ritme van Mijn geliefde vaderland, een lied dat tien 

jaar eerder werd geschreven ter gelegenheid van de veertigste verjaardag van de Revolutie, in 1957. 

De vijandigheid van Yeltsin 

In 1990-1991 bevindt de Sovjetunie zich in staat van implosie. In augustus 1991 maakt de 

staatsgreep van Boris Yeltsin definitief komaf met de Sovjet Unie en vestigt een neoliberaal regime 

in Rusland. Daarmee verandert ook volledig de manier waarop naar de Russische Revolutie 

gekeken wordt en de wijze waarop deze herdacht wordt. 

Op de tachtigste verjaardag van de Revolutie, in 1997, herdoopt Yeltsin de feestdag tot “Dag van 

Harmonie en Verzoening”. Hij beschuldigt de Revolutie ervan een “broederoorlog” te hebben 

ontketend. “Essentiële menselijke waarden werden opgeofferd in naam van politiek fanatisme. De 

revolutie heeft ons lange tijd van de internationale gemeenschap geïsoleerd en ons getransformeerd 

in een vogelverschrikker voor andere volkeren en landen”. Op hetzelfde moment defileren 15.000 

leden van de Communistische Partij van de Russische Federatie in Moskou met vlaggen van de 

Sovjet Unie, portretten van Lenin en Stalin en slogans tegen Yeltsin. 

Het nieuwe nationalisme van Poetin 

In 2000 vestigt Vladimir Poetin zich in het “Witte Huis” en moet het neoliberalisme van Yeltsin 

plaats ruimen voor een nieuw nationalisme. Zoals ieder nationalisme heeft dat van Poetin nood aan 

sterke historische referenties. De eerste en belangrijkste referentie van de nieuwe nationale cultus is 

de overwinning van het Rode Leger tegen Duitsland in de Tweede Wereldoorlog, voorgesteld 

(reeds door Stalin) als de “Grote Vaderlandse Oorlog” en jaarlijks gevierd op 9 mei. 

Het nieuwe relaas gaat echter eveneens op zoek naar referenties uit vroegere periodes van de 

geschiedenis. In november van vorig jaar huldigt Poetin naast het Kremlin een reusachtig 

standbeeld van Vladimir de Grote in. Vladimir van Kiev introduceerde in 988 het orthodoxe 

christendom in Rusland. Volgens Poetin dient op het elan van zijn naamgenoot te worden verder 

gebouwd om “overwinningen te behalen voor de glorie van het vaderland, om het met elke 

generatie sterker en grootser te maken”. Een maand eerder werd in de stad Orjol een monument 

opgericht ter nagedachtenis van de eerste tsaar, Ivan de Verschrikkelijke. De enige Russische leider 

voor Poetin die lof durfde te uiten over Ivan was… Josef Stalin. Stalin besprak de figuur met 

filmregisseur Sergej Eisenstein die gedurende de Tweede Wereldoorlog een biografische film (zijn 

laatste) maakte in twee delen. 

Poetin tegenover de Russische Revolutie 

De Russische Revolutie stelt een uitdaging voor het nationalisme van Poetin. Enerzijds lag de 

Revolutie aan de wieg van de Sovjet Unie, een supermacht die de Tweede Wereldoorlog won, 

wetenschappelijke vooruitgang stimuleerde en de heerschappij van de Verenigde Staten uitdaagde 

in de bipolaire wereld van de Koude Oorlog. Bovendien is Poetin zelf een kind van het 

staatsapparaat van de Sovjet Unie. Anderzijds zijn de belangrijkste waarden van zijn bestuur 
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nationale eenheid, grootsheid van de natie en stabiliteit. Daarom verkiezen Poetin en zijn 

cultuurminister Vladimir Medinsky de viering van de overwinning van de “Grote Vaderlandse 

Oorlog” veruit boven die van een emancipatorische revolutie. 

Toch kan Poetin de honderdste verjaardag van de Revolutie niet helemaal de rug toekeren. De 

Russische leider beseft al langer dat hij rekening moet houden met de nostalgische gevoelens die 

leven bij een deel van de bevolking en deed in die zin reeds verscheidene malen genuanceerde 

uitspraken over zoals: “Wie de Sovjet Unie niet mist, heeft geen hart. Wie de Sovjet Unie terug wil, 

heeft geen verstand”. In 2016 bekritiseerde hij Lenin voor het verdedigen van “een staat 

gegrondvest op de volledige gelijkheid tussen nationaliteiten, met het recht om zich af te scheiden 

van de Sovjet Unie. Dit plaatse een tijdbom onder onze staat.” Hij voegde hier echter aan toe: “ik 

hield en houd nog steeds van communistische en socialistische ideeën”. 

Welke herdenkingen voor deze honderdste verjaardag? 

Vandaag en vooral op 7 november zullen we zien voor welk historisch relaas van de Revolutie het 

regime zal kiezen. Het staat buiten kijf dat het gekozen discours zal moeten overeenstemmen met de 

gestelde doelstellingen van nationalisme en stabiliteit. Het lijkt in die zin weinig waarschijnlijk dat 

er belangrijke publiekelijke vieringen zullen georganiseerd worden. Zonder een dergelijk initiatief 

vanuit de overheid, zal de Communistische Partij ongetwijfeld de rol van organisator van vieringen 

in de publieke ruimte opnemen. 

Een ander soort herdenkingen van de Russische Revolutie verdient eveneens onze aandacht. We 

kijken erg uit naar de duizenden activiteiten die georganiseerd worden in de culturele, verenigings-, 

journalistieke en politieke sfeer, en dit niet enkel in Rusland, maar in de hele wereld. 2017 is een 

jaar van conferenties, filmvoorstellingen, artikels in de pers, uitgaven en heruitgaven van boeken, 

reizen, kunsttentoonstellingen,… in het kader van de gebeurtenissen van 1917 die de loop van de 

wereldgeschiedenis veranderden. 

Noot: 

1) In 1917 gebruikte Rusland nog de juliaanse kalender. In (juliaans) januari 1918 besliste de Sovjet 

van Volkscommissarissen om de gregoriaanse kalender aan te nemen en zo te breken met de 

weerstand van de orthodoxe kerk. Ondanks deze modernisering blijft men spreken over de 

revoluties van “februari” en “oktober” in plaats van die van maart en november. 
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Lenin, de man op de berg 

Door Rob Lubbersen 

 

 

 

Een man bestijgt een steile berg. Hij is al hoger gekomen dan wie dan ook vóór hem. Maar dan 

loopt hij vast. Er is geen gebaand pad verder omhoog. De helling is te steil. Hij moet een stuk terug, 

struikelend, om verderop een nieuwe poging te wagen. Aan de voet van de berg staat een groep 

mensen. Zij lachen de man uit. Ze beschimpen hem. Het zijn de “Vrienden van Op Naar De Top”, 

die zelf beneden zijn blijven staan. De man op de berg kan hun spotternijen al niet meer horen. Hij 

blijft zoeken naar een nieuwe weg omhoog. Als hij ze zou horen, dan zou hij van ze walgen. 

Gelukkig hoort hij ze niet. Want walging helpt niet echt vooruit. Voor de weg naar de top zijn een 

helder hoofd en een vaste tred noodzakelijk! 

Een metafoor 

Bovenstaand proza is een samenvatting van een artikel dat Lenin in 1922 schreef en dat drie 

maanden na zijn dood in 1924 in de Pravda werd afgedrukt. Het is een metafoor. De top van de berg 

staat voor ‘het communistisch ideaal’. De klimmende man staat voor ‘de bolsjewistische partij’. Het 

honende groepje beneden staat voor al ‘die wereldverbeteraars’, wier woorden groter zijn dan hun 

daden. Het is uiterst onwaarschijnlijk dat Lenin met de zoekende man alleen zichzelf bedoelde. Hij 

was wars van zelfverheerlijking. Dat zijn lijk werd opgebaard in een mausoleum in Moskou 

gebeurde uitdrukkelijk tegen zijn wil. 

Direct na zijn overlijden schreef zijn weduwe Kroepskaja in zijn geest een boodschap aan alle 

“Kameraden, arbeiders, boeren, mannen en vrouwen”. Daarin riep zij op: “Bouw geen 

monumenten, gedenktekens en paleizen om hem te eren. (…) Aan dat soort dingen hechtte Lenin 

http://archief.sap-rood.org/wp-content/uploads/2017/08/Lenin-study.jpg
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geen waarde, ze benauwden hem. (…) Als u Vladimir Iljitsj wilt eren, bouw dan zorgcentra, huizen, 

scholen en – het belangrijkste van alles – maak zijn werk af.” 

Honderd jaar Oktoberrevolutie 

De metafoor van de man op de berg geeft goed weer hoe Lenin meende dat de Russische 

revolutionairen bezig waren om tastend maar volhardend  het ideaal van een communistische 

maatschappij te realiseren. Het artikel voor de Pravda waarin hij dat doet is te vinden in het meest 

recente boek van de Engelse linkse publicist Tariq Ali: “The Dilemma’s of Lenin – terrorism, war, 

empire, love, revolution”. Het is één van de vele publicaties die verband houden met het feit dat het 

dit jaar honderd jaar geleden is dat in Rusland de Oktoberrevolutie plaatsvond. 

Centrale rol Lenin 

Tariq Ali twijfelt niet aan de stelling dat Lenin een centrale rol speelde bij de rode revolutie van 27 

oktober 1917 in Rusland. Die visie is niet omstreden. Geen wonder dus dat veel publicaties die de 

herdenking van de Oktoberrevolutie tot onderwerp hebben ook of juist gaan over Lenin. 

Tariq Ali heeft geen chronologische biografie van Lenin geschreven, zoals bijvoorbeeld Victor 

Sebestyen onlangs deed. Hij lepelt ook niet ‘het Leninisme’ op. Hij beschrijft weliswaar Lenin’s 

levensloop en haalt diens theorieën aan, maar de nadruk ligt op de historische omstandigheden van 

de wereld in die dagen. En Tariq Ali maakt daarbij soms uitstapjes. 

Dromen 

De eerste historische omstandigheid betreft de rol van de terreur van anarchisten tegenover het 

absolutisme van de tsaren, de Romanovs. In dit deel wordt bijzondere aandacht besteed aan de 

vooraanstaande anarchist Kropotkin en aan de oudere broer van Lenin, Sasha Oeljanov. Die broer 

was in 1887 betrokken bij een aanslag op tsaar Alexander III. De aanslag mislukte, maar evengoed 

werd Sasha op 19-jarige leeftijd opgehangen. Het maakte een verpletterende indruk op de toen 17-

jarige middelbare scholier Wladimir Iljitsj, zijn jongere broer, die later de naam Lenin zou voeren. 

We maken tevens kennis met enkele schrijvers die op de jonge Lenin grote invloed uitoefenden. 

Genoemd worden o.a. Chernyshevsky, Plechanov en Pisarov. De eerste schreef een kritische roman 

waarvan Lenin later de titel “Wat te doen?” zou overnemen. De tweede was zijn marxistische 

leermeester waarmee hij later in onmin zou raken. En Pisarov leerde hem om te dromen. Immers, 

dromen “… inspireren mensen om grote en zware activiteiten te ondernemen en te voltooien op het 

gebied van kunst, wetenschap en praktisch handelen.” 

Verwachtingen 

In het volgende deel behandelt Tariq Ali de internationale socialistische beweging aan de 

vooravond van de Oktoberrevolutie. Hier maakt hij een uitstapje naar de beweging in Amerika. 

Rond 1900 had de socialistische partij daar nog 125.000 leden, maar daarna ging het mis. Keiharde 

fysieke repressie door gewapende benden en een gigantisch ideologisch bombardement (“The 

American Dream”) dreven links in de VS naar de marge van het tweepartijensysteem met 

Republikeinen en Democraten. 

In dit deel zien we ook de hoge verwachtingen die Lenin koesterde over de revolutionaire 

perspectieven in West Europa. Groot was zijn teleurstelling toen bijna alle socialistische partijen 

aldaar in 1914 samen met hun kapitalistische regeringen de Eerste Wereldoorlog begonnen. Toch 

bleef hij hopen op een linkse omwenteling in het Westen, in het bijzonder in Duitsland. Sterker nog, 

hij was ervan overtuigd dat zonder die omwenteling het socialisme in Rusland op den duur kansloos 

was. 

https://www.grenzeloos.org/content/lenin
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Een feest! 

Toch kwam het initiatief voor de gewenste wereldrevolutie bij Rusland te liggen. Na drie jaar Eerste 

Wereldoorlog, miljoenen gesneuvelden, miljoenen gewonden, massale uitputting en honger, kwam 

in februari 1917 het tsarenregiem van de Romanovs ten val. Acht maanden later grepen de 

bolsjewiki onder aanvoering van Lenin de macht tijdens de Oktoberrevolutie. 

Tariq Ali laat zien dat eigenlijk alleen de bolsjewiki in staat waren om de Februarirevolutie te 

verdedigen, de macht met en voor de arbeidersklasse te veroveren en vooral om de slopende oorlog 

te beëindigen. 

Hij laat ook zien dat de revolutie voor sommigen iets teveel een feestje was. Zo werd de 

drankvoorraad van de tsaar in het Winterpaleis door een grote menigte geplunderd. Maar liefst zes 

revolutionaire regimenten en eenheden van de Rode Garde, die orde op zaken moesten stellen, 

vielen de één na de ander ten prooi aan hun lusten en namen deel aan het bacchanaal. Pas toen het 

Finse Regiment, voornamelijk bestaande uit anarcho-syndicalisten, dreigde om het Winterpaleis op 

te blazen, herstelde de rust. 

Sovjet Unie 

Ondanks aanzienlijke opstanden in Berlijn, Beieren, Oostenrijk, Hongarije en Italië bleef  de 

revolutie in West Europa uit. De Russische communisten stonden er alleen voor. Een bloedige 

burgeroorlog brak uit tussen de Witten en de Roden. De Witten, waarvan sommige de tsaar terug 

wilden, werden gesteund door militaire eenheden en wapens uit de gehele kapitalistische wereld. 

Churchill stuurde namens Engeland soldaten, 100 miljoen pond en 50.000 gifgasgranaten om ‘de 

roden uit te roeien’.  De bolsjewiki, die zich steeds meer isoleerden ten opzichte van andere 

socialisten en de anarchisten, slaagden er desalniettemin in om in 1921 de burgeroorlog in hun 

voordeel te beslissen. De Sovjet Unie was een feit. En rond deze arbeidersstaat vormde zich een 

nieuwe wereldwijde communistische beweging, de Derde Internationale. 

Militaire strategie 

Bij de beschrijving van de burgeroorlog na de Oktoberrevolutie maakt Tariq Ali wederom een 

uitstapje. Ditmaal gaar hij dieper in op de discussies over de militaire strategie tussen enkele 

bolsjewiki onderling. Natuurlijk wordt Trotski geroemd als ‘de briljante organisator van het Rode 

Leger’. Maar ook Frunze en Tukhachevsky worden genoemd. 

Trotski en Frunze stonden nogal tegenover elkaar. Trotski meende dat oorlogvoering zijn eigen 

wetten stelt. Die zijn niet per sé marxistisch, maar vooral technisch. Daarom nam hij deskundige 

officieren uit het tsaristische leger in dienst. Om te voorkomen dat die verkeerde dingen zouden 

doen, zette hij naast elke officier een politiek commissaris. Trotski stond voor discipline, hiërarchie 

en centrale bevelvoering. 

Frunze daarentegen benadrukte vooral de zeggenschap van de soldaten van onderop. Hij was 

voorstander van vrije discussie waar mogelijk en verkiezing van de officieren door de soldaten. 

Meer dan Trotski bepleitte hij snelle mobiele aanvalsacties, ‘in overeenstemming met de kwaliteiten 

van het proletariaat’. Tukhachevsky combineerde beide opvattingen, discipline en mobiliteit, en was 

daarmee volgens Tariq Ali het meest militair succesvol (tot hij in 1937 op last van Stalin werd 

doodgeschoten). 

De politieke commissaris 

Tariq Ali gaat niet verder in op het fenomeen ‘politieke commissaris’, zoals later bijvoorbeeld 

Vasili Grossman zou doen in zijn boek “Leven & Lot”. Als verslaggever van het Rode Leger tijdens 

https://www.grenzeloos.org/content/leven-lot
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de Tweede Wereldoorlog constateert hij hoe de ‘politieke commissaris’ volkomen is ontaard. Was 

deze ooit bedoeld om niet-communisten ‘bij te sturen’ en het volk politiek op te voeden, in 1942 

vormen de politieke commissarissen inmiddels in zijn ogen een godvergeten (!) priesterkaste. Met 

rode preken, psalmen en gezangen houden ze de arbeiders en boeren dom en gehoorzaam. Elke 

dissident verklikken ze bij hun nieuwe god Stalin. Het tekent de verwording van de vrijheidsstrijd 

tot ordinaire onderdrukking. 

Toch meent Tariq Ali dat Trotski in de burgeroorlog gelijk had: het proletariaat miste in die tijd nog 

de menskracht, ten opzichte van de numerieke meerderheid van de boeren, en de scholing om het 

eigen leger te leiden. Overigens schrijft hij de overwinning van het Rode Leger mede toe aan het 

gegeven dat de Russische boerenmassa niet zozeer sympathiek stond ten opzichte van de 

bolsjewieken, maar een nóg grotere hekel had aan de Witten, hun oude uitbuiters. 

De rol van vrouwen 

Drie hoofdstukken wijdt Tariq Ali aan de rol van vrouwen in de klassenstrijd en in het leven van 

Lenin. Onder andere Rosa Luxemburg en Alexandra Kollontai komen naar voren. Lenin en de 

Pools-Duitse Luxemburg stonden in de internationale socialistische beweging vaak schouder aan 

schouder. Kollontai was een prominent mede-lid in de leiding van de bolsjewiki. Dichter nog bij 

Lenin stonden zijn vrouw Kroepskaja en zijn minnares Inessa Armand. 

Opmerkelijk is wel dat alle vrouwen, indien daar naar gevraagd, de revolutie zo nodig bóven de 

liefde stelden. Die revolutie was hen trouwens goedgezind. Eén van de eerste maatregelen na 

Oktober 1917 was de volledige gelijkberechtiging van man en vrouw. Tevens werd het verbod op 

homoseksualiteit opgeheven. De praktijk bleek echter weerbarstig en onder Stalin werd de klok wat 

dit betreft goeddeels teruggedraaid. 

De vrije relaties van Lenin, Kroepskaja en Inessa Armand werden eveneens verdonkeremaand. Of 

dat ook het geval was met de door Tariq Ali onthulde sympathie van Lenin voor het nudisme blijft 

onbesproken. 

Tegen de ontaarding 

Het laatste deel van de 373 pagina’s van het boek van Tariq Ali behandelt de strijd van Lenin tot 

aan zijn dood in 1924 tégen de ontaarding van de Sovjet Unie. Terwijl zijn gezondheid afnam – in 

1918 raakte hij gewond door een aanslag van de sociaal-revolutionaire Fanny Kaplan en in 1922 

werd hij getroffen door een hersenbloeding – streed hij tegen de bureaucratisering van de eerste 

arbeidersstaat. 

Net als in de recente brochure “Lenin en Trotski tegen de bureaucratie’ wordt die strijd  tegen 

corruptie en machtsmisbruik direct gekoppeld aan kritiek op Stalin. 

In wat wel ‘het testament van Lenin’ wordt genoemd, schrijft hij: 

“Stalin is te grof, en deze fout, die in de betrekkingen tussen ons, communisten, heel goed te 

verdragen is, wordt onverdraaglijk als zij de algemene secretaris betreft. Daarom stel ik de 

kameraden voor dat zij een manier bedenken om Stalin over te plaatsen en een andere man op deze 

plaats te benoemen die zich slechts op één punt gunstig van kameraad Stalin onderscheidt: hij moet 

toleranter, loyaler, beleefder en attenter voor zijn kameraden zijn, minder grillig, enzovoorts.” 

Eindoordeel 

In zijn eindoordeel over Lenin is Tariq Ali tamelijk mild om niet te zeggen: positief. Het grootste 

verwijt dat hij Lenin maakt, en dat is bepaald geen gering verwijt, dat is dat hij na de 

https://www.grenzeloos.org/content/nieuwe-grenzeloos-brochure-6?language=nl
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Oktoberrevolutie de vrije meningsuiting en de democratie heeft ingeperkt en te laat heeft ingezien 

tot wat voor monsterlijke, stalinistische dictatuur dit zou leiden. 

De burgeroorlog, die wrede strijd op leven en dood, verklaart veel, maar rechtvaardigt niet in alle 

opzichten de ontmachting van de sovjets, het verbieden van alle andere politieke partijen, ook die 

van links (anarchisten en mensjewiki), en uiteindelijk zelfs het verbod op oppositie binnen de eigen 

communistische partij. 

Volgens Tariq Ali was juist het gebrek aan discussie en debat en de inperking van de macht van de 

sovjets debet aan de verwording en het latere failliet van de Sovjet Unie. 

Desalniettemin is voor hem Lenin toch vooral: de man die zoekend en tastend een weg baant naar 

de top van een berg en daarbij hoger is gekomen dan menigeen voor hem en zeker dan degenen die 

beneden zijn blijven staan. 
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De Oktoberrevolutie vandaag – een interview 

Door Sebastien Brulez, Peter Veltmans 

 

 

 

Voor La Gauche interviewde Sebastien Brulez Peter Veltmans. Peter werkt aan een boek over de 

Oktoberrevolutie. Hij toert momenteel ook door Vlaanderen met een reeks info-momenten rond de 

revolutie van 1917. 

Waarom schrijft een Antwerpse vakbondsmilitant een boek over de Russische revolutie? Is 

die revolutie nog wel relevant vandaag? 

Het is zo dat de implosie van de Sovjet-Unie al een kwart eeuw achter ons ligt. Nieuwe generaties 

herkennen zich daarom niet meer vanzelf in de Oktoberrevolutie. Tegelijk is het zo dat de oudere 

‘generaties van Oktober’ (om Daniel Bensaïd te citeren) zelf nog steeds geen volledige balans 

opgemaakt hebben. De fundamentele vraagstukken zijn er uiteraard wel (zoals het vraagstuk van de 

ontaarding), maar men blijft vervallen in dovemansgesprekken rond specifieke analysemodellen. 

Het kan daarom verfrissend zijn het ‘eigen gelijk’ in vraag te stellen. Hopelijk kunnen we zo ook de 

nieuwe generaties beter aanspreken. 

De Belgische samenleving anno 2017 is erg verschillend van de Russische van 1917. Waarin 

helpt terugkomen op deze gebeurtenis om de strijd van vandaag te begrijpen? 

Het klopt dat de situatie van Rusland in 1917 heel veel verschilt van de onze nu. Het verloop van de 

Russische revolutie is eigenlijk een voortdurend wisselspel tussen de spontane, explosieve kracht 
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van de massa’s en de stuwende en aanvurende kracht van een revolutionaire organisatie. In mijn 

boek spreek ik over de wisselwerking tussen de ‘spontane vulkaan’ en het stuwende werk van de 

‘oude mol’. Eigenlijk is er vandaag ook zo’n wisselwerking nodig. 

In 1917 liep de ontwikkeling van kapitalisme naar imperialisme uit op de Eerste Wereldoorlog. 

Maar het versterkte ook de vorming van een bevoorrechte laag binnen de arbeidersbeweging. Die 

laag liet haar eigen, beperkte belangen voorgaan op de belangen van de gehele arbeidersklasse. Dat 

zorgde uiteindelijk voor het meestappen van de meeste arbeidersorganisaties in de waanzin van de 

oorlog. Aanvankelijk was het slechts een heel kleine minderheid die zich daartegen verzette. De 

Russische Revolutie beloonde hen daar ruimschoots voor! 

Vandaag maken wij als het ware een ‘imperialisme 2.0’ mee; de zogenaamde globalisering. Ook nu 

weer zien we hoe de massa’s (in Engeland, Frankrijk, India, de VS, maar ook in België) 

aanvankelijk spontaan laten merken dat ze in het verweer willen gaan. Ook nu weer zien we echter 

dat de formele leiders van de grote arbeidersorganisaties minstens aarzelen om die beweging naar 

een overwinning te voeren. Zij verkiezen de verdediging van hun eigen plaats in ‘het systeem’ 

boven het ijveren voor een alternatief. 

Misschien kan een frisse kijk op de Russische Revolutie ons helpen om vandaag opnieuw uit deze 

impasse te geraken? Ik denk bijvoorbeeld aan de bewuste tactiek van het eenheidsfront en aan de 

relatie beweging – partij; kwesties die ook vandaag in de vakbeweging bediscussieerd worden (of 

zouden moeten worden). 

De Oktoberrevolutie heeft haar vrienden en vijanden. Is het mogelijk om een kritische 

analyse te maken die haar sterktes en zwaktes bekijkt, met inbegrip van de fouten die werden 

gemaakt in de eerste jaren, nog voor de stalinistische contrarevolutie? 

Ik hoop uiteraard dat dit mogelijk is. Maar dan moeten we wel creatief durven zijn. Eerlijk gezegd 

denk ik dat de situatie van Rusland in 1921 uiterst moeilijk was – de industrie en het proletariaat 

waren vernietigd, de landbouw teruggebracht tot overlevingsniveau, de wereldrevolutie uitgesteld. 

Alle leidende figuren in de Bolsjewistische Partij wisten ook dat revoluties hun eigen ‘curves’ 

kennen. Na de opgang komt onvermijdelijk de neergang; neergang die kan uitdraaien op een 

zogenaamde ‘Thermidor’; een contrarevolutie. 

De leiding van de Bolsjewistische Partij wou die ‘Thermidor’ absoluut vermijden. Zij dacht dat dit 

alleen kon als de Partij één bleef. Vandaar de beslissing op het Xde partijcongres om de tendensen 

en fracties – minstens tijdelijk – te verbieden. Feitelijk heeft de leiding daarmee het levende debat – 

de democratie! – willen smoren en het spontane karakter van de revolutie willen bevriezen. In mijn 

boek noem ik dit «een preventieve Brumaire». 

Daarmee echter werd de neergang onvermijdelijk. De ‘Thermidor’ werd er niet door vermeden, 

maar wel door mogelijk gemaakt, inclusief het terugdraaien van revolutionaire verworvenheden 

voor de arbeiders, voor de vrouwen en voor de onderdrukte nationaliteiten. Deze les over het belang 

van de democratie in revoluties, net zo goed als in massabewegingen, moeten we absoluut 

doorgeven aan de nieuwe generaties! 
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Honderd jaar vergetelheid: 1917-2017 

Door Pips Patroons 

 

 

Dat hebben we dan weer gehad: de weldenkende media en hun journalistieke deskundigen hebben 

lucht gegeven aan hun verontwaardiging over wat er 100 jaar geleden in Petrograd gebeurde, de 

moeder van alle catastrofes. 

Stel je voor: een revolutie. Geen revolutie tegen het onrecht, maar, als we ze moeten geloven, een 

staatsgreep om een misdadig regime in te voeren dat al lang in de utopische hoofden rondwaarde 

van een satanische sekte met een fanaticus aan het hoofd: de bolsjeviki! 

Al deze ahistorische maar des te meer ideologische appreciaties worden nagepraat door neoliberale 

politici, beroepsparlementairen, aftakelende sociaaldemocraten en helemaal rechts daarvan 

autoritaire populisten, neonazi’s en andere fascisten. Iedereen dus, of toch bijna. 

De complexe oorzaken van de Russische revolutie worden herleid tot een enkele, de misdadige 

socialistische droom en die is zelf het kind van de Verlichting, net zoals de Franse revolutie met 

haar guillotine dat was. De hele ideologische hutsepot die ons vandaag wordt voorgeschoteld 

getuigt van een totale historische vergetelheid. 

Vergeten het bloedbad van de wereldoorlog waarin het barbaarse tsarenregime met zijn 

antisemitische pogroms, zijn lijfstraffen, zijn despotisme, zijn obscurantisme, zijn landloze boeren, 
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zijn militarisme, zijn politieke verbanningen enz., de bondgenoot was van de zogeheten 

democratische mogendheden, staten waarin weinig mannen hun stem mochten uitbrengen en de 

vrouwen helemaal niet. 

Vergeten dat het volk in februari het tsarisme ten val bracht en zo de burgerlijke democratie 

invoerde die de burgerij niet bleek te kunnen realiseren. Vergeten dat het oude aristocratische 

bewind met een staatsgreep weer aan de macht wilde komen maar dat het volk dit verhinderde. 

Vergeten dat de bourgeoisie niet in staat bleek om de democratische hervormingen door te voeren, 

de oorlog wilde voortzetten, de boeren geen land gaf en de arbeiders geen brood. Vergeten dat het 

land regelrecht afstevende op een materiële catastrofe. Vergeten dat enkel de Sociaaldemocratische 

Arbeiderspartij van Rusland bereid bleek om die catastrofe te weren en daarom de macht opeiste. 

Vergeten dat de bolsjewieken uit de Socialistische Internationale waren voortgekomen, maar 

geweigerd hadden om zich achter de imperialistische oorlog te scharen, tegen nagenoeg alle andere 

oorlogsgezinde socialistische partijen, waaronder de Belgische. 

Vergeten dat Amerikaanse, Britse, Franse troepen zich achter de reactionaire Witte legers schaarden 

tegen het Rode leger. Vergeten dat in de Witte gebieden de pogroms voortgezet werden en dat de 

Oekraïense leider Petljoera in zijn veldtocht tegen de revolutionairen zo’n 100.000 Joden 

vermoordde. 

Vergeten dat Winston Churchill zoals vele anderen, Lenin, Trotski, Luxemburg en de Joden in het 

algemeen aanwees als de aanstokers van de revolutie. De toekomstige Nobelprijswinnaar beweerde 

dat de Joden een samenzwering op het getouw hadden gezet om de wereldheerschappij te 

veroveren, zoals hij gelezen had in de “Protocollen van Zion”, een door het tsarisme en de 

orthodoxe Kerk vervalst document. 

In deze omstandigheden was het voor de bolsjewieken schier onmogelijk om een meer 

rechtvaardige en betere samenleving op te bouwen. De macht afgeven betekende een barbaarse 

contrarevolutionaire afrekening, zoals de moordpartijen begaan door de Witten duidelijk maakten 

en zoals  de bloedige repressie in 1848 en in 1871 in Parijs waar tienduizenden arbeiders met hun 

vrouwen en kinderen vermoord werden. Noodgedwongen zetten de bolsjeviki hun werk voort. Dat 

zij daarbij tragische vergissingen hebben gemaakt valt niet te ontkennen: de willekeur van de 

geheime politie, het verdrijven van de andere partijen uit de sovjets, het verbod op fracties binnen 

de partij, het neerslaan van de opstand van Kronstadt, etc. 

Wie ter linkerzijde die fouten goedpraat “omdat men moet gehoorzamen aan de wil van de 

geschiedenis” gelooft in geesten of is op zijn minst naïef. Dat het stalinisme in bepaalde opzichten 

een gevolg is van de hele barbaarse situatie mag ook niet ontkend worden: een combinatie van de 

rode machtsgreep, de contrarevolutionaire oorlog, het uitblijven van revolutionaire hulp uit West-

Europa, het boerenvraagstuk, de voedselbevoorrading, de noodzakelijke industriële opbouw, de 

politieke en materiële uitholling van de reeds al te gebrekkige massademocratie. 

Een van onze liberale commentatoren stelt de bolsjeviki voor als een “apocalyptische sekte die een 

wereldmacht wilde stichten”. Nog niet zolang geleden beweerde men iets dergelijks maar toen 

namen naast communisten ook Joodse financiers, vrijmetselaars en rozenkruisers aan het complot 

deel. Als het Kwaad, als Satan de motor van de geschiedenis is hoeven we niet dieper te graven in 

het complexe sociale proces waarin mensen de geschiedenis maken en niet geesten. 

Godsdienstige interpretaties zijn kennelijk niet het monopolie van islamisten. Ook hier heerst 

geestelijke vrije concurrentie. De monotheïstische opvatting van de oerzonde wordt niet versmaad 

door het seculaire liberalisme: de massa’s moeten bedwongen worden en daarin helpt paradoxaal de 
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individualistische ideologie van het vrij ondernemerschap en de vrije en onvervalste concurrentie, 

grondslagen van onze burgerlijke, parlementaire democratie. 

De ideologie van de Russische sociaaldemocraten (bolsjeviki en mensjeviki) stoelde daarentegen op 

de solidariteit, grondslag van een ideologie eigen aan alle partijen van de toenmalige Socialistische 

Internationale: de onteigening van de voornaamste productiemiddelen uit de handen van het 

kapitaal en de aanvulling van de politieke democratie met sociale democratie. Dit programma 

verwezenlijken is in de ogen van wie rijk is of van de rijkdom profiteert een onvergeeflijke misdaad 

en bron van alle kwaad. 

Het geschiedbedrijf, het historische oordeel is samen met de hele maatschappelijke wereld, het 

toneel van de klassenstrijd. 
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Het einde van het tijdperk van de Oktoberrevolutie? 

Door Rob Lubbersen 

 

De afgelopen weken is vaak teruggekeken op de Oktoberrevolutie in Rusland honderd jaar geleden. 

Er gaan stemmen op om het tijdperk van deze revolutie uit 1917 definitief af te sluiten. In Sint 

Petersburg is de klok in het Winterpaleis die bij de machtsovername door de Bolsjewieken is 

stilgezet, weer in gang gebracht. Van het oorspronkelijke communisme is daar en in de rest van de 

wereld maar weinig overgebleven. Klopt dat beeld? Is wellicht een nieuw tijdperk aangebroken? 

Symboliek 

Bij zijn inleiding op de film Tsar to Lenin vertelde de Leidse historicus Henk Kern over een recente 

ervaring. Hij bezocht in de week van de honderdste verjaardag van de Oktoberrevolutie de 

Hermitage in Sint Petersburg. In 1917 was dit gebouw nog het Winterpaleis, dat op 26 oktober in de 

vroege ochtend werd bestormd door een afdeling bolsjewistische Rode Gardisten. In de eetzaal van 

de in februari afgezette tsaar Nicolaas II werden de op dat moment aanwezige leden van de 

Voorlopige Regering gearresteerd. 

Dat was ‘s morgens om tien voor twee. Teneinde dit historische moment, de daadwerkelijke 

machtsovername door de Bolsjewieken, vast te houden werd de in deze zaal aanwezige klok 

stilgezet. Deze klok, in een gouden ‘huis’ op een zwart marmeren neushoorntje, zou in deze zaal 

tentoongesteld, ook na de omdoping van Winterpaleis in Hermitage, honderd jaar lang niet tikken. 

Tot onlangs dus, toen museum directeur Mikhail Piotrovsky  vond dat het mooi was geweest. Het 



67 

 

tijdperk van de Oktoberrevolutie was voorbij, de klok werd opgewonden en slaat nu weer zijn uren. 

Hoe symbolisch kan een eenvoudige handeling zijn! 

Tsar to Lenin 

Toch bleek de afgelopen weken dat er nog aardig wat belangstelling is voor die revolutie in 1917. 

Op een presentatie over Honderd Jaar Oktoberrevolutie in het Museon in Den Haag kwamen meer 

dan 250 mensen af. Twee terugblikken op de Universiteit van Leiden met Henk Kern trokken elk 

tegen de 400 belangstellenden. Vertoningen in Londen en Manchester van de film over de 

Russische Revolutie, Tsar to Lenin, konden bogen op uitverkochte bioscopen. Ook zijn het 

afgelopen jaar tal van boeken, tijdschriften en artikelen in kranten gewijd aan dit “fenomeen van 

wereldbelang” zoals de Amerikaanse journalist en ooggetuige John Reed ooit schreef. 

Vanzelfsprekend bij zoveel belangstelling zijn nogal wat beschouwingen niet verschoond gebleven 

van de (on) nodige onzin . Maar eerst iets meer over Tsar to Lenin. 

De film Tsar to Lenin, ook vertoond voor een volle zaal in de Leidse Universiteit, is een uniek 

document. Een uur lang volkomen authentieke beelden uit het Rusland van 1914 tot 1920. Met tsaar 

Nicolaas II bij een zwempartijtje in zijn blote kont. Met demonstranten die in zijn opdracht van 

straat geschoten worden. Met opstandige vrouwen, arbeiders, boeren en soldaten in actie. Met Lenin 

en Trotski tijdens hun toespraken. Maar ook met beelden van de slachtingen in de burgeroorlog na 

de revolutie. 

De film is in 1937 samen gesteld door de revolutionaire regisseur Herman Axelbank en voorzien 

van een voice-over door de Amerikaanse trotskist Max Eastman. Openbare voorstellingen waren 

heel lang niet mogelijk. Stalin en zijn handlangers in de Amerikaanse Communistische Partij 

hielden vertoning tegen: de film toonde Trotski, toen doodsvijand van Stalin, als kameraad van 

Lenin en als begenadigd organisator van het Rode Leger. 

Maar sinds 2012 is een opgekalefaterd exemplaar op dvd verkrijgbaar. Voor $14,95 plus 

verzendkosten bij www.tsartolenin.com. Een uniek document! Begeesterend zelfs! En ondanks een 

wat doorgeschoten verering van Lenin aan het slot – “wellicht het grootste genie van de 20e eeuw” 

– geeft Tsar to Lenin een heel wat zuiverder beeld van de revolutie, de aanleiding en de gevolgen, 

dan menige hedendaagse herdenking. (1) 

Beoordelingen 

Het afgelopen jaar gaf pogingen te zien om de Oktoberrevolutie maar totaal te vergeten, zoals we in 

het Rusland van Poetin hebben kunnen zien. Zo weinig mogelijk, liefst helemaal geen aandacht 

voor die honderdste verjaardag was daar het officiële devies. En de directeur van de Hermitage deed 

daarbij zijn duit in het zakje. 

Verder zijn er flink wat publicaties geweest die de Oktoberrevolutie in een verkeerd, meestal kwaad 

daglicht stellen, zonder de historische nuance recht te doen. Het gaat dan om stellingen als: 

– Oktober 1917 was geen revolutie maar een staatsgreep door een kleine minderheid 

– De machtsovername door de Bolsjewieken was door de meerderheid makkelijk te voorkomen 

– Lenin was een monster en een massamoordenaar. (2) 

In een boek van Sean McMeekin wordt zelfs als hypothese opgeworpen dat als het niet zulk mooi 

weer was geweest in het voorjaar van 1917, dat dan de revolutie misschien wel geheel niet op gang 

was gekomen. Dit soort benaderingen miskent een aantal zaken: 

http://www.tsartolenin.com/
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– De massale ellende door de Eerste Wereldoorlog, met 2 miljoen gesneuvelde Russische soldaten 

en honger in het achterland én de woede daarover. 

– Het onvermogen van de Voorlopige Regering van Kerensky om die oorlog en honger te stoppen 

– Er was géén meerderheid tegenover de Bolsjewieken, slechts bittere verdeeldheid tussen 

monarchisten, liberalen, fascistische Zwarte Honderd, gematigde socialisten en anarchisten 

– De wreedheden en moordpartijen tijdens de burgeroorlog na de revolutie waren bepaald geen 

monopolie van de Roden; de Witten en de legers uit 14 kapitalistische landen die hen te hulp 

schoten, lieten zich zeker niet onbetuigd. 

De Oktoberrevolutie kan ook heel goed gezien worden als een moedig experiment. Een moedige 

poging om de wereld te bevrijden van kapitalisme, uitbuiting, oorlog en onderdrukking. Een poging 

die uiteindelijk goeddeels mislukt is: de oorspronkelijke idealen werden gesmoord in een 

wanhopige strijd om te overleven. 

Gelukkig zijn er inmiddels ook de nodige studies die tegenover de gemakzuchtige verwerpers en 

dwepers een genuanceerder beeld schetsen en de Oktoberrevolutie meer recht doen. Dan kan o.a. 

gedacht worden aan het werk van Orlando Figes die veel oog heeft voor de psychologische en 

culturele processen tijdens en onder de revolutie. (3) Meer literair en dramatisch is het werk van 

Isaac Babel, die vooral onthutsende verslagen schreef over de burgeroorlog. (4) 

Wellicht de belangrijkste recente studie is verricht door David Mandel, een Canadese historicus die 

nauwgezet de stemming in en de stellingname van de fabriekscomités in Petrograd tijdens het 

revolutiejaar 1917 in kaart heeft gebracht. Waaruit o.a. blijkt dat de Bolsjewieken de beste surfers 

waren op een woest kolkende Russische zee. En dat het ging om een echte revolutie met massale 

steun.(5) 

Voor een meeslepend ooggetuigenverslag van de Oktoberrevolutie is de heruitgave van John Reed’s 

Tien dagen die de wereld deden wankelen een uitstekende zet van de Walburg Pers.(6)En dan is er 

natuurlijk nog Tsar to Lenin. Authentiek… 

Afbreuk 

Voor het afbreuk doen aan een reëel beeld van de Oktoberrevolutie of het volkomen wegzetten 

ervan zijn twee, misschien drie, redenen te bedenken: 

– In de eerste plaats zijn er nu net als toen de anti-revolutionairen. De elite, al degenen die belang 

hebben bij de status quo, de kapitalisten, de  wapenhandelaren, de rijken, de machthebbers en 

onderdrukkers, voor hén is elke revolutie slecht nieuws. Zij en hun paladijnen en spreekbuizen 

zullen zich altijd beijveren revoluties een kwade reuk te bezorgen. 

– In de tweede plaats wordt op de Oktoberrevolutie vaak teruggekeken vanuit het perspectief van de 

latere verloedering. Het uitblijven van de wereldrevolutie, de uitputting door de oorlog, het 

isolement, de steun van de kapitalistische wereld aan de Witten, het droeg allemaal bij aan een 

meedogenloze verharding in de burgeroorlog, aan draconische maatregelen en terreur óók aan de 

kant van de Roden, waardoor een moraal ontstond waarin Stalin en een  stalinistische dictatuur 

konden gedijen. 

Het “communisme” dat volgde op de Oktoberrevolutie is voor velen over de hele wereld een gesel 

geweest die niet voor die van het imperialisme onderdoet. Geen reden voor een vrolijke terugblik. 
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De Digitale Revolutie 

Mogelijk is er nog een derde motief voor het ‘opbergen’ van de Oktoberrevolutie. Dat motief 

vinden we o.a. bij de Belgische econoom en filosoof Rogier De Langhe.(7) Hij heeft een andere 

invalshoek om die revolutie ‘achter ons te laten’ dan louter bestempeling tot ongewenste en/of 

verloederde gebeurtenis. 

Rogier zet de Oktoberrevolutie neer als een rechtstreeks gevolg van de Industriële Revolutie. De 

sociale revolutie van 1917 in Rusland is ondenkbaar zonder de omwenteling in de techniek – met 

stoommachines, treinen, fabrieken, rokende schoorstenen – zonder de daarmee samenhangende 

ontwikkelingen in de economie – met concurrentie en massale warenproductuie voor de markt – 

zonder het ontstaan van de daarbij behorende klassen – kapitalisten en arbeiders – en hun 

onderlinge klassenstrijd. 

Volgens Rogier de Langhe is het tijdperk van de Industriële Revolutie en zijn gevolgen zo goed als 

voorbij. Hij staat daarin niet alleen. Talloos zijn inmiddels de publicaties over een nieuw tijdperk, 

dat gedomineerd zal worden door robots, kunstmatige intelligentie, informatica en digitale 

systemen. Vaak worden daar apocalyptische verhalen aan gekoppeld. Met massa-werkloosheid, 

staten en multi-nationals die het privé-leven controleren en dirigeren, een enorme toename van de 

verdeeldheid tussen een hoogopgeleide, rijke elite en het gewone volk. De natuurkundige Stephen 

Hawkings knoopt daar dan nog het schrikbeeld aan vast van intelligente robots en 

computernetwerken die voor ieders bestwil een einde zullen maken aan de menselijke heerschappij 

en voor alle zekerheid dan maar gelijk aan het menselijk bestaan. 

Rogier de Langhe is minder pessimistisch. De Digitale Revolutie schept na de Industriële Revolutie 

nieuwe kansen. Kansen op een beter leven en een beter bestuur met minder dwang. Zijn visie roept 

voor revolutionairen van ná Oktober nogal wat vragen op. Is die Digitale Revolutie werkelijk de 

Industriële aan het voorbijstreven? 

De razendsnelle technologische ontwikkeling is onmiskenbaar gaande, maar leidt dit tot een 

wezenlijk andere productiewijze? Verschuift de balans van geconcentreerde naar decentrale 

productie? Is de beweging van natie-staten naar grotere internationale verbanden wel zo nieuw? 

Wat gebeurt er met de bezitsverhoudingen? Ontstaan er nieuwe klassen? Welke invloeden worden 

straks uitgeoefend op het bewustzijn van individuen? Met andere woorden: wat zijn de technische, 

economische, sociale, psychologische en politieke mogelijkheden om eindelijk die betere wereld te 

realiseren? Vragen die honderd jaar na de Oktoberrevolutie een nieuwe uitdaging vormen! (8) 

Noten: 

1) Op de Belgische tv-zender Canvas is een documentaire uitgezonden op 13 november 2017 met 

eveneens veel authentieke materiaal, deels ingekleurd. Het betreft een film van Bernard George met 

als titel 1917. 

2) Zie o.a. het Historisch Nieuwsblad nr.1 van 2017; Lenin in de Trein van Catherine Merridale; De 

Russische Revolutie van Sean McMeekin. 

3) Zie o.a. Interpreting the Russian Revolution – The language and Symbols of 1917; geschreven 

samen met Boris Kolonitskii. 

4) Zie Babel – Verhalen 1913 – 1938. 

5) Zie: October 1917 – workers in power. Met bijdragen van David Mandel, Ernest Mandel, Paul le 

Blanc, Rosa Luxemburg, Lenin en Trotski. 



70 

 

6) Naar het oorspronkelijke werk Ten days that shook the world is in 1981 de film Reds gemaakt, 

met Warren Beatty, Diane Keaton en Jack Nicolson. Nu op dvd. 

7) Zie o.a.: NRC 11 november 2017 – Laat de robot het werk van de minister doen. 
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In reactie op Rob Lubbersen over Oktober 

Door Frank Slegers 

Het artikel van Rob eindigt met een reeks vragen over de actualiteit van de Oktoberrevolutie. Het 

debat is zo oud als de revolutie zelf, maar wordt nu inderdaad gevoed door beschouwingen over 

nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen (“het digitale tijdperk”, zoals Rob schrijft). 

Het valt me daarbij op dat deze nieuwe ontwikkelingen impliciet vergeleken worden met een 

‘vroeger’, waarbij je je kan afvragen of dit ‘vroeger’ ooit heeft bestaan, en zo ja wanneer: een 

samenleving gedomineerd door grote industriële bedrijven en openbare diensten, met diep 

ingewortelde vakbonden en sociaaldemocratische of communistische massapartijen. Als dit al ooit 

bestaan heeft, dan toch niet in de periode van de Oktober, maar eerder in de decennia na de tweede 

wereldoorlog (in België bekend als ‘the golden sixties’, in Frankrijk ‘les trente glorieuses’). 

Voor de tweede wereldoorlog kende België ook grote industriële bedrijven, maar met een zwak 

ingewortelde arbeidersbeweging, een keiharde naakte uitbuiting, en een grote sociale explosiviteit, 

die in de aanloop naar de tweede wereldoorlog leidde tot een totale ineenstorting van de 

sociaaldemocratie. Het interbellum doet meer denken aan de arbeidersklasse in de enorme 

industriële concentraties in Petrograd in 1917. Pas in het zog van de tweede wereldoorlog zou de 

arbeidersbeweging de vorm aannemen waaraan nu wordt teruggedacht als ‘de goede oude tijd’. 

Ernest Mandel zei ooit dat twee ontwikkelingen het einde hebben ingeluid van de klassieke 

sociaaldemocratie: de auto, en de televisie. Dankzij de auto waren de arbeiders niet meer gebonden 

aan hun wijk of cité, en dank zij de televisie waren ze voor vermaak niet meer aangewezen op het 

Volkshuis. 

Ik heb die ontwikkelingen in de jaren 1950 als kind nog meegemaakt. Ik herinner me onze eerste 

auto: mijn moeder eiste dat mijn vader zich zou houden aan de maximumsnelheid van 60 km per 

uur, terwijl mijn vader volhield dat de kilometerteller stuk was. Dat leidde tijdens de zondagse 

uitstapjes naar mijn grootouders tot de nodige bitsigheid op de voorbank. In het dorp van mijn 

grootouders had een enkel gezin toen al een zwart-wit televisie: de buren verzamelden zich daar om 

samen te kijken naar de legendarische televisieserie Schipper naast Mathilde. 

Toen ik later zelf op een kantoor werkte waren de afleveringen van De Collega’s, een andere 

populaire serie, op maandag het gesprek van de dag. Iedereen keek in de eigen woonkamer, maar 

omdat iedereen naar hetzelfde keek was het nog verbindend. Dat is wel veranderd. 

Toch hebben deze individualiserende ontwikkelingen niet belet dat in de winter van 1969-1970 de 

Limburgse steenkoolmijnen zes weken plat gingen in een wilde staking die ganse het land beroerde 

(mijn politieke vuurdoop), wat gevolgd zou worden door een jarenlange opflakkering van stakingen 

en bedrijfsbezettingen. 

Ik zeg wel eens badinerend dat in de meer dan 50 jaren van mijn volwassen leven er al bij al niet 

veel is veranderd. Als kind moest ik nog wel naar een WC buiten in de tuin, en werd ik gewassen in 

een teil met water verwarmd op de kolenkachel. Het is allemaal inderdaad wat comfortabeler 

geworden, maar waar gaat het eigenlijk over? Vroeger kocht ik LP’s in de winkel, nu luister ik op 

Spotify, maar zo anders is de muziek niet. Vroeger kocht ik een tweedehands encyclopedie bij De 

Slegte om informatie te verzamelen voor voetnoten bij artikels, nu denk ik dat de lezer het zelf maar 

moet googelen. Hoe fundamenteel zijn dergelijke ontwikkelingen? 

Eén van de problemen is dat het debat makkelijk ondergesneeuwd raakt door hypes (“het einde van 

de arbeid”, “de robots nemen het over”), in een wedren om toch maar de eerste te zijn die cashed op 

nieuwe trends. 
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Nieuwe technologieën worden kritiekloos geïdentificeerd met maatschappelijke ontwikkelingen, 

alsof de pakjes van Amazon daadwerkelijk draadloos in je brievenbus belanden. De internet-

giganten lijken toch vooral bezig met het verzamelen van informatie over consumenten en het 

bedenken van nieuwe vormen van reclame, een activiteit in wezen zo oud als de straat (misschien 

wijst de groei van deze activiteit wel op het groeiend probleem van de ‘realisatie’, de afzet van 

koopwaar, in het hedendaags kapitalisme). 

Er komen steeds meer vernuftiger apparaatjes om steeds weer hetzelfde te doen (spelletjes, muziek 

en film). Leidt dit op zich tot een sterkere binding van de mensen met de ‘vrije markt’? Worden 

mensen volledig in beslag genomen door het streven naar het bezit van de nieuwste smartphone? Of 

hebben deze apparaatjes simpelweg de rol overgenomen van koelkasten, wasmachines en 

stofzuigers? 

Met nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen doelt men ook op nieuwe vormen van arbeid: 

flexibilisering, verzelfstandiging van bedrijfsonderdelen naar filialen, afbouw van hiërarchische 

lagen,… allerlei nieuwe vormen waarmee het kapitaal het oude streven voortzet grip te krijgen op 

de geest van de werknemer. Technologische innovaties (de informatica) hebben deze 

ontwikkelingen vergemakkelijkt, maar ligt daar ook de oorzaak? Moeten we die niet eerder zoeken 

in de omslag in de sociale krachtsverhoudingen in de jaren 1970-1980, toen de arbeidersbeweging 

niet in staat bleek eigen maatschappelijke alternatieven te ontwikkelen en door te duwen? 

‘Moderne’ vormen van arbeid duiden als het onvermijdelijke gevolg van nieuwe technologieën is 

niet alleen onjuist, maar het werkt ook demoraliserend en verlammend. 

In deze onmacht van de arbeidersbeweging speelt ongetwijfeld de erfenis van Oktober, of meer 

bepaald haar mislukking. Op het einde van de negentiende eeuw geloofde de arbeidersbeweging 

rotsvast in de opmars naar een nieuwe wereld, het socialisme. Het leek enkel een kwestie van tijd. 

De twintigste eeuw is de eeuw van de mislukking van deze hoop. In de plaats van het socialisme 

kwamen er bureaucratische gedrochten, de sociaaldemocratie en het stalinisme. Tegen deze 

traumatiserende mislukking zijn argumenten geen oplossing, enkel nieuwe ervaringen kunnen dit 

trauma overwinnen, wanneer socialisme een verdieping van de democratie blijkt. Maar argumenten 

helpen wel. In die zin is de balans van Oktober, wat het was en waarom het mis ging, vandaag 

paradoxaal actueler dan ooit. Het is de fameuze olifant in de kamer van de oude en nieuwe sociale 

bewegingen. 

Op de keper beschouwd zijn sommige aspecten van het hedendaagse kapitalisme overigens een 

terugkeer naar de situatie waarmee de revolutionairen van Oktober werden geconfronteerd: ook 

toen was er geen ‘socialistisch blok’, ook toen overheerste de kapitalistische markt wereldwijd en 

quasi ongeremd. Zo krijgen debatten van toen een nieuwe actualiteit (alternatieven in één land, de 

keten en de schakels,….). 

Beide artikels verschenen oorspronkelijk op Grenzeloos. 
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